
  

  

             
 

  

  
  

  
        

          
           

            
           

        
            

         
            

       
      

         
        
        
        

          
        

       
  

       
  

        
        
        

           
            

        
           

           

""

תקן בעבריתמס פר תקן מח ירסוג מסמךכו תר
(לפני

מע מ)

מח יר
(כולל
מע מ)

רגיל 1-00001-00-00-0 צמנט האנגליתצמנט: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
קביעת 1-00002-01-00-0 צמנט: לבדיקת האנגליתהחוזקשיטו ת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
צמנט 1-00002-02-00-0 של כימית אנליזה צמנט: לבדיקת האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הנפח 1-00002-03-00-0 וקביעות ההתקשרות זמני קביעת צמנט: לבדיקת האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
פוצולני 1-00002-05-00-0 צמנט של פוצולניות בדיקת צמנט: לבדיקת האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הטחינה 1-00002-06-00-0 דקות צמנט:קביעת לבדיקת האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
והכנת 1-00002-07-00-0 צמנט של נטילה צמנט:שיטות לבדיקת האנגליתדו גמותשיטו ת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הידרציה 1-00002-08-00-0 צמנט:חום לבדיקת התמיסה-שיטו ת האנגליתשי טת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הידרציה 1-00002-09-00-0 צמנט:חום לבדיקת האדיאבטית-שיטו ת האנגליתלמח צה-הש יטה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-00002-10-00-0 ) במים המסיס הכרום תכולת קביעת צמנט: לבדיקת )VIשיטו ת

בצמנט האנגליתהנ מצאת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
טבעיים 1-00003-00-00-0 ממקורות מינרליים העבריתאגרגאטים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
קיר 1-00005-01-00-0 בלוקי בטון: ישראליבלוקי משולבת)תק ן  70.08 59.90(מהדורה
קיר 1-00005-01-00-1 בלוקי בטון: משולבת)בלוקי (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
קיר 1-00005-01-00-2 בלוקי בטון: משולבת)בלוקי (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
צלעות 1-00005-02-00-0 תקרת למילוי בלוקים בטון: בשפהבלוקי ישראלי  70.08 59.90העבריתתק ן
מטראצו 1-00006-00-00-0 רצפה האנגליתאריחי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לריצוף 1-00008-00-00-0 טרומיים בטון (מהדורהמו צרי תיקון גי ליונות

 53.00 45.30משולבת)
לריצוף 1-00008-00-00-1 טרומיים בטון (מהדורהמו צרי תיקון גי ליונות

 53.00 45.30משולבת)
מבטון 1-00019-00-00-0 טרומות תעלה ואבני שפה ישראליאבני  53.00 45.30תק ן
ובדיקות 1-00020-01-00-0 כלליות דרישות האנגליתמנורות: בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
כלליות 1-00020-02-01-0 למטרות קבועות מנורות האנגליתמנורות: בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מיוחדות 1-00020-02-02-0 דרישות גומחה-מנורות: האנגליתמנורות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מיוחדות 1-00020-02-03-0 דרישות ורחובות-מנורות: כבישים לתאורת האנגליתמנורות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
למטרות 1-00020-02-04-0 מיטלטלות מנורות ישראליכלליותמנורות:  53.00 45.30תק ן
מיוחדות 1-00020-02-05-0 דרישות הצפה-מנורות: האנגליתמנורות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
להט 1-00020-02-06-0 נימת עם לנורות מובנה שנאי בעלות מנורות ישראלימנורות:  53.00 45.30תק ן



  

  

        
           

         
        

        
         

         
              

         
           

       
      

            
      

        
       

        
     

          
         

       
    

         
        

      
         

            
        

      
               

        
      

         
       
          

מיטלטלות 1-00020-02-07-0 מנורות בגינותמנורות: ישראלילשימוש  53.00 45.30תק ן
מיוחדות 1-00020-02-08-0 דרישות יד-מנורות: האנגליתפנסי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מקצועיות) 1-00020-02-09-0 (לא קולנוע ומנורות צילום מנורות ישראלימנורות:  53.00 45.30תק ן
לילדים-מיו חדותמנורות:דרישות 1-00020-02-10-0 מיטלטלות האנגליתמנורות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לאקווריום 1-00020-02-11-0 מנורות האנגליתמנורות: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
(לשימוש 1-00020-02-17-0 וקולנוע טלוויזיה ואולפני במות לתאורת מנורות מנורות:

לו) ומחוצה מבנה האנגליתתק ןבתוך בשפה  53.00 45.30ישראלי
מיוחדות 1-00020-02-18-0 דרישות דומים-מנורות: ולשימושים שחייה לברכות האנגליתמנורות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בטיחות) 1-00020-02-19-0 (דרישות אוויר למובלי מנורות ישראלימנורות:  70.08 59.90תק ן
מיוחדותמנורות: 1-00020-02-20-0 תאורה-דר ישות האנגליתשרשרות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מיוחדות 1-00020-02-23-0 נמוך-מנורות:דרישות למתח להט לנורות תאורה מערכות

האנגליתמאוד בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מוגבלת 1-00020-02-24-0 פנים שטח טמפרטורת בעלות מנורות האנגליתתק ןמנורות: בשפה  53.00 45.30ישראלי
מיוחדות 1-00020-02-25-0 בתי-מנורות:דרישות של רפואיים באתרים לשימוש מנורות

רפואיים ומוסדות האנגליתחו לים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כללים 1-00022-00-00-0 מידה: יחידות של ישראליקי צורים  53.00 45.30תק ן
מהירות, 1-00022-01-00-0 זמן, זווית, נפח, שטח, אורך, יחידות מידה: יחידות של קי צורים

תדר ישראליתאוצה,  53.00 45.30תק ן
חום 1-00022-02-00-0 ויחידות מכניקה יחידות מידה: יחידות של ישראליקי צורים  53.00 45.30תק ן
ויחידות 1-00022-03-00-0 חשמל יחידות מידה: יחידות של ישראלימגנטיותקי צורים  53.00 45.30תק ן
קרינה 1-00022-04-00-0 של ויחידות אור יחידות מידה: יחידות של קי צורים

ישראליאלקטרומגנטית  53.00 45.30תק ן
אקוסטיקה 1-00022-05-00-0 של יחידות מידה: יחידות של ישראליקי צורים  53.00 45.30תק ן
עץ 1-00023-01-00-0 דלתות שלמכללי בדיקה שיטות לבודות: דלתות מכללי או /וגם

העבריתדלתות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
או/וגם 1-00023-02-00-0 עץ מלבני לבודות: דלתות מכללי או/וגם עץ דלתות מכללי

סובבות לדלתות פלדה) (למעט אחרים מחומרים העבריתמלבנים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לבודות 1-00023-03-00-0 דלתות לבודות: דלתות מכללי או/וגם עץ דלתות מכללי

העבריתסובבות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מקשי 1-00023-04-00-0 מעץ סובבות דלתות לבודות: דלתות או/וגם עץ דלתות העבריתמכללי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
דלתות 1-00023-05-00-0 הזזהמכללי דלתות מכללי לבודות: דלתות מכללי עץ או/וגם

העבריתפנימיות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מוגמרים 1-00023-06-00-0 מכללים לבודות: דלתות מכללי או/וגם עץ דלתות -מכללי

סובבות העבריתדלתות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מדגמים 1-00026-01-00-0 בטון:נטילת טריבדיקות העבריתשל בטון בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

        
         

          
        
         
        
         
         

          
        

      
         

    
          

    
        

      
        

    
            

        
        

          
          

          
              
             

          
      

      
     

               
        

        

טרי 1-00026-02-01-0 בטון:בטון קשוי-סו מך-בדיקות בטון בטון: בדיקות שקיעה -בד יקת
למים וספיגות רטיבות תכולת העבריתצפיפות, בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

טרי 1-00026-02-02-0 בטון:בטון ויבי-סו מך-בדיקות בשיטת העבריתבד יקה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טרי 1-00026-02-03-0 בטון:בטון הידוק-סו מך-בדיקות העבריתדר גת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טרי 1-00026-02-04-0 בטון:בטון זרימה-סו מך-בדיקות בשולחן העבריתבד יקה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בטון:בטון 1-00026-02-05-0 העבריתצפיפות-טר יבדיקות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טרי 1-00026-02-06-0 בטון:בטון אוויר-בדיקות מד-תכולת העבריתלח ץ-שי טת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
טרי 1-00026-02-07-0 בטון:בטון התקשרות-בדיקות לחדירה-זמן העבריתהתנגדות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
טרי 1-00026-02-08-0 בטון בטון: מים-בדיקות העבריתהפרשת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טרי 1-00026-02-09-0 בטון בטון: (-בדיקות מעצמו המתהדק בד יקת-) SCCבטון

האנגליתזרימה-שקיעה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-00026-02-10-0 V-בדיקה במשפך - (SCC) טריבד יקות בטון בטון המתהדק-בטון :

האנגלית מעצמו בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
1-00026-02-11-0 L בדיקה בקופסת - (SCC) טרי בטון בטון: בטון המתהדק-בדיקות

האנגלית מעצמו בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
טרי 1-00026-02-12-0 בטון בטון: (-בדיקות מעצמו המתהדק בד יקת-) SCCבטון

בניפוי האנגליתהי פרדות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-00026-02-13-0 J-בדיקה בטבעת - (SCC) טרי בטון בטון: המתהדק-בד יקות בט ון

האנגלית מעצמו בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חוזק 1-00026-03-00-0 לבדיקת בטון בטון:דוגמות ואשפרה-בדיקות העבריתצורה,מידות,הכנה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הקשוי 1-00026-04-01-0 הבטון בטון:חוזק לחיצה-בדיקות העבריתחו זק בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
הקשוי 1-00026-04-02-0 הבטון בטון:חוזק כפיפה-בדיקות העבריתחו זק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בטון:חוזק 1-00026-04-03-0 הקשויבדיקות ישירה-הבטון לא מתיחה העבריתחו זק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חוזק 1-00026-05-00-0 למעט קשוי בטון תכונות בטון: לבדיקות ישראלישיטו ת  70.08 59.90תק ן
קשוי 1-00026-05-01-0 בטון בטון: למים-בדיקות וספיגות רטיבות העבריתצפיפות,תכולת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
קשוי 1-00026-05-02-0 :בטון בטון בלחץ-בדיקות מים של החדירה העבריתעו מק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
קשוי 1-00026-05-03-0 בטון בטון: נימית-בדיקות לספיגות ההתנגדות העבריתקב יעת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
קשוי 1-00026-05-04-0 בטון בטון: מצמנט-בדיקות קשוי בטון של פורטלנד צמנט תכולת

העבריתהידרולי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
1-00026-05-05-0 (BOHME קשוי בטון בטון: בשיטת-בדיקות בשחיקה עמידות בדיקת

(מכשיר סובבת העברית דסקה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
קשוי 1-00026-05-06-0 בטון בטון: בלחיצהקב יעת-בדיקות אלסטיות של סקנס העבריתמודול בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הכנתן 1-00026-06-00-0 במבנה, שהתקשה מבטון דוגמות של נטילה בטון: בדיקות

שלהן הלחיצה חוזק העבריתובדיקת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן



  

  

           
         

     
            

      
            

       
       

        
      

        
              

      
      

       
       

       
        

       
            

       
      

        
        
        
        
        

         
      
      

        
     

       
          

קשוי 1-00026-07-00-0 בטון של הורסות לא בטון:בדיקות העבריתבדיקת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מזוין 1-00027-00-00-0 ומבטון מבטון גליליים האנגליתצינורות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
צירית 1-00030-01-00-0 זרימה ומשאבות מעורבת זרימה משאבות צנטריפוגיות: משאבות

קבלה- לבדיקות ב-כללים (רוויזיהדר ג ישראלי  205.92 176.00חלקית)תק ן
זרימה 1-00030-01-00-1 ומשאבות מעורבת זרימה משאבות : צנטריפוגיות משאבות

קבלה-צירית  לבדיקות ב'-כללים חלקית)דר ג (רוויזיה ישראלי  205.92 176.00תק ן
אנכיות 1-00030-02-00-0 טורבינה משאבות : צנטריפוגיות ציריות-משאבות משאבות

באתר-טבולותומשאבות  ישראליבדיקות  174.10 148.80תק ן
מים 1-00030-03-00-0 משאבות עבור נדרשת מינימלית יעילות רוטודינמיות: משאבות

האנגליתרוטודינמיות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ובתי 1-00032-01-01-0 ובתי-תקעים תקעים דומים: ולשימושים ביתי לשימוש תקע-תק ע

מ-חד גדול שאינו לזרם כלליות-אמ פר-16מו פעיים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ובתי 1-00032-02-05-0 ייחודיות-תקעים דרישות דומים: ולשימושים ביתי לשימוש תק ע

האנגליתלמתאמים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ובתי 1-00032-02-07-0 לשימוש-תקעים מיוחדותתק ע דרישות דומים: ולשימושים ביתי

להארכה האנגליתלפתילים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
קבועים 1-00033-01-00-0 חשמל ובמתקני מגורים בבתי לשימוש חשמליים מפסקים

כלליות דרישות האנגליתדו מים: בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
חשמליים 1-00033-02-03-0 קבועיםמפסקים חשמל ובמתקני מגורים בבתי לשימוש

מיוחדות דרישות זמן-דו מים: להשהיית האנגליתמת גים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ופובידל 1-00034-00-00-0 העבריתריבות,מרמלדות,קרישים,קונפיטורות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בשפהשוקולד 1-00036-00-00-0 ישראלי  70.08 59.90העבריתתק ן
רגילים 1-00037-01-00-0 לבידים חלקית)לבידים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רגילים 1-00037-01-00-1 לבידים חלקית)לבידים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רגילים 1-00037-01-00-2 לבידים חלקית)לבידים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רגילים 1-00037-01-00-3 לבידים חלקית)לבידים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רגילים 1-00037-01-00-4 לבידים חלקית)לבידים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
עץ 1-00037-02-00-0 פסיסי מליא עם לבידים : ישראלילבידים  53.00 45.30תק ן
חלקית)שו משמיןחלבת 1-00038-00-00-0 (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שומשומין 1-00038-00-00-1 חלקית)חלבת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פרי 1-00039-00-00-0 למוצרי בדיקה ישראליהדר הומוגניים-שיטו ת  53.00 45.30תק ן
מרוכז 1-00041-00-00-0 עגבניות ישראלימי ץ  53.00 45.30תק ן
העבריתקמח חיטה 1-00046-00-00-0 בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ממונעים 1-00047-00-00-0 רכב לכלי בלמים האנגליתנוזלי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן



  

  

       
      
       

      
       

     
      

      
           

       
       

         
         

         
       

       
          

         
          

        
            

              
       

             
        

      
        
       
      

         
      

       
     
     

והגדרות 1-00050-00-01-0 מונחים חדים: ישראליתבריגים  53.00 45.30תק ן
למחברים 1-00050-00-02-0 צינורות שאמצעות תבריגי שלא נעשית הלחץ אטימת שב הם

וכינוי סבולות מידות, ישראליהתבריג:  53.00 45.30תק ן
באמצעות 1-00050-00-03-0 נעשית הלחץ אטימת שבהם למחברים צינורות תבריגי

וכינוי סבולות מידות, ישראליהתבריג:  53.00 45.30תק ן
ותרכיזיהם 1-00052-00-00-0 פירות ישראלימי צי  102.96 88.00תק ן
גולמי 1-00055-00-00-0 פרה ישראליחלב  53.00 45.30תק ן
ירוקה 1-00056-00-00-0 אפונה ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
מאכל 1-00058-00-00-0 בחומצות או בחומץ מוחמצים או כבושים, ירקות ישראלישי מורי  139.00 118.80תק ן
ממתכת: 1-00060-01-00-0 מפלדהאו גנים ישראליאו גנים  237.04 202.60תק ן
ממתכת 1-00060-02-00-0 ברזל-או גנים מיצקת ישראליאו גנים  205.92 176.00תק ן
מתכת 1-00061-00-00-0 עשוי טריז חלקית)מגוף (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מתכת 1-00061-00-00-1 עשוי טריז חלקית)מגוף (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
דומים: 1-00062-02-04-0 ולשימושים ביתי לשימוש נמוך מתח למעגלי חיבור התק ני

בפיתול חיבור להתקני מיוחדות ישראלידרישות  139.00 118.80תק ן
במלואם 1-00063-01-00-0 טעונים סגורים במובלים מים זרימת למי-מדי-מדידת מי ם

דרישות חמים: ולמים קרים ישראלישתייה האנגליתתק ן  269.10 230.00בש פה
במלואם 1-00063-02-00-0 טעונים סגורים במובלים מים זרימת למי-מדידת מים מדי

התקנה הוראות חמים: ולמים קרים האנגליתשתייה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
במלואם 1-00063-03-00-0 טעונים סגורים במובלים מים זרימת למי-מדי-מדידת מי ם

וציוד בדיקה שיטות חמים: ולמים קרים לאנגליתשתייה מתורגם ישראלי  322.10 275.30תק ן
המטפה 1-00066-00-00-0 סניקה: גז המכילים מים של או קצף של מיטלטלים העבריתמט פים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ויצוקיה 1-00067-00-00-0 אפורה ברזל ישראלייצקת  53.00 45.30תק ן
חשמליים 1-00069-00-00-0 מים תרמי-מחממי ובידוד תרמוסטטי ויסות בעלי העבריתמחממים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תכן 1-00070-01-00-0 (גפ"ם): מעובים פחמימניים לגזים חוזר, למילוי מיטלטלים מכלים

האנגליתומבנה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
(גפ"ם):מכלים 1-00070-02-00-0 מעובים פחמימניים לגזים חוזר, למילוי מיט לטלים

תקופתיות האנגליתבדיקות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
לבנייה 1-00075-00-00-0 חי ישראליסיד  53.00 45.30תק ן
אדיסון 1-00079-00-00-0 מהטיפוס עגול פרופיל בעלי ישראליתבריגים  53.00 45.30תק ן
ביטומניים 1-00080-00-00-0 וקרטון ישראלילבד  53.00 45.30תק ן
הידרוכלורית 1-00084-00-00-0 העבריתחו מצה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
גפרתית 1-00085-00-00-0 ישראליחו מצה  53.00 45.30תק ן
חנקתית 1-00086-00-00-0 ישראליחו מצה  53.00 45.30תק ן



  

  

       
       

          
            

          
          

          
          

       
           

      
       

       
        

         
      

          
         

        
        

     
      

    
        

         
         

           
          

           
          

            

עופרת 1-00088-02-00-0 מטיפוס התנעה למצברי ומכסים רכב-תיבות לכלי חו מצה
פלסטיק עשויים ומכסים תיבות ישראליממונעים:  53.00 45.30תק ן

עופרת 1-00090-01-00-0 המכיל בנזין מנועי: לרכב חלקית)בנזין (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
המכיל 1-00090-01-00-1 בנזין : מנועי לרכב חלקית)עו פרתבנזין (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עופרת 1-00090-01-00-2 המכיל בנזין מנועי: לרכב חלקית)בנזין (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עופרת 1-00090-01-00-3 המכיל בנזין מנועי: לרכב חלקית)בנזין (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לרכב 1-00090-01-00-4 עופרתבנזין המכיל בנזין חלקית)מנ ועי: (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עופרת 1-00090-02-00-0 נטול בנזין מנועי: לרכב האנגליתבנזין בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-00090-04-00-0 (M15) מתנול תערובת מנועי: לרכב המורכבת-בנזין (דלק) בנזין

עופרת-85%מ נטול בנזין ו האנגליתמתנול- 15%(ד לק) בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
העבריתקרוסין 1-00100-00-00-0 בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
סובבת 1-00101-00-00-0 לדלת חבוי ישראלימנעול  102.96 88.00תק ן
תבריג 1-00103-00-00-0 לחריטת מתאימים פלדה ישראליצינורות  70.08 59.90תק ן
למכשירים 1-00105-00-00-0 ופינים חשמליים למכשירים ישראליתקעים  53.00 45.30תק ן
דיזל 1-00107-01-00-0 למנועי סולר האנגליתסו לר: בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
להסקה 1-00107-02-00-0 סולר ישראליסו לר:  53.00 45.30תק ן
ושל 1-00109-00-00-0 בנייה חומרי של מבנהמשקלים ישראליחלקי  139.00 118.80תק ן
הדר 1-00111-00-00-0 מפרי אתריים העבריתשמנים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
על 1-00112-00-00-0 משומרים אשכוליות בחום-פל חי טיפול ישראלייד י  53.00 45.30תק ן
על 1-00113-00-00-0 משומרים תפוזים בחום-פל חי טיפול ישראליידי  53.00 45.30תק ן
רכות 1-00115-00-00-0 לבנות ישראליגבינות  70.08 59.90תק ן
העבריתמזוט 1-00116-00-00-0 בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
נייר 1-00117-00-00-0 ישראלימידות  53.00 45.30תק ן
וייצור 1-00118-00-00-0 תפקוד דרישות, העבריתבטון : בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תברואה 1-00124-00-00-0 למתקני ברזל מיצקת חלקית)צינורות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תברואה 1-00124-00-00-1 למתקני ברזל מיצקת חלקית)צינורות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-00125-00-00-0 תברואה: למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)תק ןאבזרי (רוויזיה  53.00 45.30ישראלי
תברואה: 1-00125-00-00-1 למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)אבזרי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ברכיים 1-00125-00-01-0 תברואה: למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)אבזרי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תברואה:אבזרי 1-00125-00-01-1 למתקני ברזל מיצקת חלקית)צינורות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חד 1-00125-00-02-0 מסעף תברואה: למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)סעיפי-אבזרי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

          
             

          
         
      

          
          

     
          
             

       
        
        

      
       

       
      

     
        
        

          
       

         
         

              
     
     

        
        
        

        

תברואה: 1-00125-00-02-1 למתקני ברזל מיצקת צינורות ישראליאבזרי חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה
סעיפי 1-00125-00-03-0 דו מסעף תברואה: למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)אבזרי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תברואה: 1-00125-00-03-1 למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)אבזרי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שקועאבזרי 1-00125-00-04-0 מצרה, "ל ", אבזר תברואה: למתקני ברזל מיצקת צינורות

חלקית)כפול (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תברואה: 1-00125-00-04-1 למתקני ברזל מיצקת צינורות חלקית)אבזרי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תברואה: 1-00125-00-05-0 למתקני ברזל מיצקת צינורות בקרהאבזרי ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
עצמות 1-00126-00-00-0 ישראלידבק  53.00 45.30תק ן
התכה 1-00127-01-00-0 לרתכים:ריתוך כשירות האנגליתפלדות-מב חני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
התכה 1-00127-02-00-0 לרתכים:ריתוך הסמכה אלומיניום-מב חני וסגסוגת האנגליתאלומיניום בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תחזוקה 1-00129-01-00-0 מיטלטלים: העבריתמט פים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
וסימון. 1-00129-02-00-0 מיטלטלים:התאמה,התקנה חלקית)מט פים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
וסימון. 1-00129-02-00-1 מיטלטלים:התאמה,התקנה חלקית)מט פים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הגיליון 1-00130-00-00-0 מידות טכניים: ישראליסרטוטים  53.00 45.30תק ן
ותיוק 1-00134-00-00-0 קיפול טכניים: ישראליסרטוטים  53.00 45.30תק ן
וספרות 1-00135-00-00-0 אותיות טכניים: ישראליסרטוטים  70.08 59.90תק ן
למוצרי 1-00136-01-00-0 חלקים שלושה עשויות גליליות פח קופסות אטימות: קו פסות

משומרים ישראלימזון  205.92 176.00תק ן
כלליות 1-00137-01-00-0 למטרות מוטות נחושת: וסגסוגות ישראלינחושת  102.96 88.00תק ן
חופשי 1-00137-02-00-0 לעיבוד מוטות נחושת: וסגסוגות ישראלינחושת  53.00 45.30תק ן
מעורגלים 1-00137-03-00-0 ולא מעורגלים חישול מוטות נחושת: וסגסוגות ישראלינחושת  102.96 88.00תק ן
כלליות 1-00137-04-00-0 למטרות תיילים נחושת: וסגסוגות ישראלינחושת  139.00 118.80תק ן
פרופילים 1-00137-05-00-0 נחושת: וסגסוגות כלליותנחושת למטרות מלבניים ישראליומוטות  70.08 59.90תק ן
חופשי 1-00137-06-00-0 לעיבוד חלולים מוטות נחושת: וסגסוגות ישראלינחושת  70.08 59.90תק ן
פעילי 1-00139-00-00-0 חומרים בסיס על אוכל-נוזל כלי של ידני לניקוי סינתטיים ישראלישט ח  53.00 45.30תק ן
הזרחן 1-00141-00-00-0 ישראלינחושת  53.00 45.30תק ן
הצורן 1-00142-00-00-0 ישראלינחושת  53.00 45.30תק ן
וירקות 1-00143-00-00-0 פירות משולבת)שי מורי (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
וירקות 1-00143-00-00-2 פירות משולבת)שי מורי (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
וירקות 1-00143-00-00-3 פירות משולבת)שי מורי (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הבוכנה 1-00144-00-00-0 פין למכוניות: חילוף ישראליחלקי  53.00 45.30תק ן



  

  

     
        

     
    

      
      

         
     

    
            

        
       

     
        

     
     

      
       

           
            

       
    

            
         

       
        

      
         
       

           
         

         
        

ביתי 1-00145-01-00-0 לשימוש קבועות להתקנות חשמליים לאבזרים ומעטפות תיבות
דרישות  דומים: האנגליתכלליותולשימושים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

ביתי 1-00145-21-00-0 לשימוש קבועות להתקנות חשמליים לאבזרים ומעטפות תיבות
הכנה עם ולמעטפות לתיבות מיוחדות דרישות דומים: ולשימושים

תלייה האנגליתלא מצעי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ומעטפות 1-00145-22-00-0 ביתיתיבות לשימוש קבועות להתקנות חשמליים לא בזרים

דומים סעף-ולשימושים לתיבות מיוחדות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ביתי 1-00145-24-00-0 לשימוש קבועות להתקנות חשמליים לאבזרים ומעטפות תיבות

כבית המשמשות למעטפות מיוחדות דומים:דרישות ולשימושים
הספק לפיזור דומה חשמלי ולציוד מגן האנגליתלהתקני בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

קרמי 1-00146-00-00-0 מחומר ישיבה העבריתאס לות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
וגזר 1-00147-00-00-0 ירוקה אפונה ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
רכים 1-00150-00-00-0  53.00 45.30ישראליתק ןלחמים
מתכת 1-00153-01-00-0 חשמל:תיבות למתקני חיבורים דק-תיבות פלדה פח ישראליתיבות  53.00 45.30תק ן
מתכת 1-00153-02-00-0 תיבות : חשמל למתקני חיבורים פח-תיבות עבה-תיבות פלדה

אלומיניום ישראליוי צקת  53.00 45.30תק ן
של-שווי 1-00154-00-00-0 מידהער ך ישראלייחידות  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00155-00-00-0 שריפה למנועי ישראליבו כנות  53.00 45.30תק ן
מאגרים 1-00158-01-00-0 (גפ"מ): מעובים פחמימניים לגזים העבריתמתק נים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
(גפ"מ): 1-00158-02-00-0 מעובים פחמימניים לגזים ואבזריםמתק נים צנרת של ישראליהתקנה  70.08 59.90תק ן
צורכי 1-00158-03-00-0 מכשירים התקנת (גפ"מ): מעובים פחמימניים לגזים מתק נים

ישראליגפ"מ  53.00 45.30תק ן
בדיקות 1-00158-04-00-0 "מ): (גפ מעובים פחמימניים לגזים העבריתמתק נים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ניידות 1-00158-06-01-0 ביחידות התקנה (גפ"מ): מעובים פחמימניים לגזים -מתק נים

ממונעים האנגליתקרוואנים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לאירועים 1-00158-06-02-0 ארעיים מתקנים (גפ"ם): מעובים פחמימניים לגזים מתק נים

העבריתציבוריים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אספלטי 1-00161-01-00-0 ביטומן אספלט: למיסעות העבריתביטו מן בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ביטומן 1-00161-02-00-0 תחליבי אספלט: לכבישי ישראליביטו מן  53.00 45.30תק ן
שפיך 1-00161-03-00-0 ביטומן : אספלט לכבישי חלקית)ביטו מנים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שפיך 1-00161-03-00-1 אספלט:ביטומן לכבישי חלקית)ביטו מנים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הנדסיים 1-00162-00-00-0 כלליים-סרטוטים הצגה ישראליעקרונות  102.96 88.00תק ן
חשמל 1-00165-00-00-0 מוצרי של בדיקה ישראלישיטו ת  139.00 118.80תק ן



  

  

        
        

    
      

      
        

           
         
         

     
         

    
       

     
       

      
        

      
      

       
         

       
       

       
       
         

       
        

      
    

       

הרעש 1-00165-21-00-0 רמת לקביעת מדידה כללי חשמל: מוצרי של בדיקה שיטו ת
ולשימושים ביתי לשימוש חשמל ממכשירי והנפלט באוויר הנישא

ישראלידו מים  139.00 118.80תק ן
בבניינים 1-00166-00-00-0 הקומות ישראליכינוי  53.00 45.30תק ן
נחושת 1-00169-00-00-0 מסגסוגת בית ישראליברז  53.00 45.30תק ן
ולמשקאות 1-00172-00-00-0 מזון למוצרי זכוכית העבריתמכלי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
של 1-00173-00-00-0 נומינלי קיבול בעל זכוכית ישראלימ" ל 330בקבוק  53.00 45.30תק ן
הנומינלי 1-00174-00-00-0 שקיבולם זכוכית ישראליסמ "ק 650בקבוקי  53.00 45.30תק ן
כתר 1-00175-00-00-0 פקק ע"י לסגירה ראש זכוכית: ישראליבקבוקי  53.00 45.30תק ן
רגילות 1-00176-00-00-0 זכוכית ישראליצנ צנות  53.00 45.30תק ן
בחום 1-00177-00-00-0 טיפול ע"י המשומרים לשימורים זכוכית ישראליצנ צנות  53.00 45.30תק ן
ישראליאלונקות 1-00179-00-00-0  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00185-00-00-0 שריפה למנועי ישראלימצתים  139.00 118.80תק ן
כביסה 1-00188-00-00-0 ישראליסבון  53.00 45.30תק ן
המידות 1-00189-00-00-0 רישום הנדסיים: ישראלישרטוטים  70.08 59.90תק ן
זית 1-00191-00-00-0 בשפהשמן ישראלי  205.92 176.00האנגליתתק ן
מידה 1-00192-00-00-0 וקני שלטים טכניים: ישראליסרטוטים  53.00 45.30תק ן
פרק 1-00194-00-00-0 למכניקה2סמ לים: גדלים ישראלי ,  53.00 45.30תק ן
לבנייה 1-00198-00-00-0 ישראליגבס המיהידרט  53.00 45.30תק ן
שיטות 1-00201-01-00-0 מעובדיםעורות: לעורות ישראליבדיקה  70.08 59.90תק ן
דגימה 1-00201-02-00-0 כולל-עורות: מדגם בשביל היחידות ישראלימס פר  53.00 45.30תק ן
למנעלים 1-00201-03-00-0 עליון עור חלקית)עורות: (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
למנעלים 1-00201-03-00-1 עליון עור חלקית)תק ןעורות: (רוויזיה  53.00 45.30ישראלי
לסוליות 1-00201-04-00-0 עור : ישראליעורות  53.00 45.30תק ן
לרפידות 1-00201-05-00-0 עור : ישראליעורות  53.00 45.30תק ן
מנעלים 1-00201-06-00-0 לבטנת עור : חלקית)עורות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מנעלים 1-00201-06-00-1 לבטנת חלקית)עורות:עור (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מנעלים 1-00201-06-00-2 לבטנת עור חלקית)עורות: (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חשמל 1-00206-00-00-0 מוצרי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
ישראלינרות 1-00207-00-00-0  53.00 45.30תק ן
תוספות 1-00208-00-00-0 ללא מינרלי סיכה ישראלישמן  53.00 45.30תק ן



  

  

           
        

       
        

        
        
        

         
       

            
     

       
     
      

      
       

      
      

        
        
        
        

     
        

      
    

        
     

       
        

     
    

ההגה 1-00210-00-00-0 כדור מכלל לרכב: חילוף העבריתחלקי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פחמה 1-00212-00-00-0 מילוי-מט פי ותמיסות מילויים מיטלטלים: ישראליחו מצה  53.00 45.30תק ן
משתלבים 1-00215-01-00-0 חרסית רעפי : ישראלירע פים  53.00 45.30תק ן
משתלבים 1-00215-02-00-0 בטון רעפי : ישראלירע פים  53.00 45.30תק ן
גגות 1-00215-03-00-0 לסיכוך רעפים דמויי פח ישראלירע פים:לוחות  53.00 45.30תק ן
צמחיים 1-00216-00-00-0 מאכל חלקית)שמני (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
צמחיים 1-00216-00-00-1 מאכל חלקית)שמני (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ההנע 1-00217-00-00-0 סרן גל למכוניות: חלוף ישראליחלקי  53.00 45.30תק ן
ממונעים 1-00218-00-00-0 רכב הידרוליות-כלי בלימה במערכות לבלמים מכלל זרנוק

במלים נוזל עם נפטלשימוש בסיס על האנגליתשא ינו בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מינרלי 1-00221-00-00-0 ישראליטר פנטין  53.00 45.30תק ן
נחושת 1-00222-00-00-0 מסגסוגת מתוברגים ישראלימגופים  53.00 45.30תק ן
למסבים 1-00223-00-00-0 לבנה ישראלימת כת  53.00 45.30תק ן
למכוניות 1-00225-00-00-0 חילוף המופעלות-חלקי לבוכנות ואטמים אטימה גו מיות

האנגליתהידרולית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בדיקות 1-00228-00-00-0 צמחיים: מאכל ישראלישמני  53.00 45.30תק ן
בתרמילים 1-00229-00-00-0 שעועית ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
העבריתמת וקהשמנת 1-00237-00-00-0 בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ביתי 1-00238-00-00-0 לשימוש האנגליתאמבטים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
קרמי 1-00239-00-00-0 מחומר רחץ חלקית)כיורי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
קרמי 1-00239-00-00-1 מחומר רחך חלקית)כיורי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
קרמי 1-00239-00-00-2 מחומר רחץ חלקית)כיורי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תמרוקים 1-00240-00-00-0 ישראליסבון  53.00 45.30תק ן
שיניים 1-00241-00-00-0 גלגלי של טכניים:תיאור ישראליסרטוטים  53.00 45.30תק ן
עץ 1-00242-00-00-0 לעבודות ישראלימס מרים  53.00 45.30תק ן
חמוצה 1-00244-00-00-0 ישראלישמנת  53.00 45.30תק ן
של 1-00246-03-00-0 למתח לנורות מיוחדות דרישות טונגסטן: תיל להן שיש ליבון נורות

ישראליוו לט 75-6  53.00 45.30תק ן
מיוחדות 1-00246-04-00-0 טונגסטן:דרישות תיל להן שיש ליבון בעלות נורות לנורות

של למתח דקורטיביות ישראליוו לט 250-200צורות  70.08 59.90תק ן
באיונט: 1-00247-00-00-0 מטיפוס גליליות וכיפות אדיסון מטיפוס מתוברגות כי פות

כלליות ישראלידרישות  53.00 45.30תק ן



  

  

      
       

      
      
       
       
       
       
       
      

        
       

             
             

          
        

        
         

     
      

         
           

       
            

            
     

          
          
          
          

אדיסון 1-00247-01-00-0 מטיפוס מתוברגות  53.00 45.30ישראליתק ן:מידות-E14,וE10,E5כי פות
אדיסון 1-00247-02-00-0 מטיפוס מתוברגות ישראלי:מידות-E40ו E27כי פות  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-03-00-0 מטיפוס גליליות מידותB15כי פות ישראלי :  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-04-00-0 מטיפוס גליליות ישראלי:מידות B22כי פות  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-05-00-0 מטיפוס גליליות מידות 7BAכי פות ישראלי :  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-06-00-0 מטיפוס גליליות ישראלי:מידות 9BAכי פות  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-07-00-0 מטיפוס גליליות מידות 15BAכי פות ישראלי :  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-08-00-0 מטיפוס גליליות ישראלי:מידות 15BAYכי פות  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-09-00-0 מטיפוס גליליות ישראלי:מידות 20BAכי פות  53.00 45.30תק ן
באיונט 1-00247-10-00-0 מטיפוס גליליות ישראלי:מידות BA21-3כי פות  53.00 45.30תק ן
ביתי 1-00251-00-00-0 לשימוש ולהרתחתם שתייה מי לחימום חשמליים מחמים

דומים העבריתולשימושים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
דרוך 1-00252-00-00-0 ובטון מזוין בטון עשויות וקורות תקרות של העמסה משולבת)ניסוי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דרוךניסוי 1-00252-00-00-1 ובטון מזוין בטון עשויות וקורות תקרות של משולבת)הע מסה (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בטון 1-00252-00-00-2 עשויות וקורות תקרות של העמסה משולבת)ניסוי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אזרחית 1-00253-00-00-0 הנדסה למטרות ומיון-מיון קרקעות ישראליחזותימיון במעבדה  174.10 148.80תק ן
צינורות 1-00255-00-00-0 לחיבור חשילה ברזל יצקת ישראליאבזרי  102.96 88.00תק ן
ניקל 1-00258-00-00-0 של אלקטרוליטיים נחושת-צי פויים ושל ישראליכרום-ניקל-כרום  102.96 88.00תק ן
תת 1-00261-00-00-0 נתרן ישראליכלוריתי-תמיסות  53.00 45.30תק ן
העבריתפסטה 1-00262-18-00-0 בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ברזיליות 1-00266-00-00-0 מתכות על קדמיום של אלקטרוליטיים ישראליצי פויים  53.00 45.30תק ן
באוטוקלב 1-00268-00-00-0 מאושפר תאי מבטון בני האנגליתיחידות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
אלכסוני 1-00272-00-00-0 נחושת:שסתום מסגסוגת ישראלישסתומים  53.00 45.30תק ן
אלסטומרי 1-00273-01-00-0 זרנוק מנועיים: רכב לכלי אוויר לבלמי זרנוק ומכלל האנגליתזרנוק בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
רכב 1-00273-02-00-0 לכלי אוויר לבלמי זרנוק ומכלל תרמופלסטיזרנוק זרנוק האנגליתמנועיים: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זכוכית 1-00274-00-00-0 ישראליתבריגי  53.00 45.30תק ן
אריגים 1-00278-00-00-0 : מיטה משולבת)בד לכלי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אריגים 1-00278-00-00-1 : מיטה (מהדורהבד לכלי ישראלי  53.00 45.30משולבת)תק ן
אריגים 1-00278-00-00-2 : מיטה משולבת)בד לכלי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אריגים 1-00278-00-00-3 : מיטה משולבת)בד לכלי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

          
       

          
        

        
        
        
        

      
        

          
            

       
      

        
      
      

        
       

      
         

     
     

     
          

    
     

         
         
         

אריגים 1-00278-00-00-4 : מיטה משולבת)בד לכלי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
וסגסוגותיו 1-00281-00-00-0 אבץ ישראלימיון גרוטאות  53.00 45.30תק ן
ומיון-גפרורים 1-00282-00-00-0 בטיחות ביצועים, האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מילוי 1-00283-00-00-0 ותמיסות מילויים מיטלטלים: קצף ישראלימט פי  53.00 45.30תק ן
לשתייה 1-00284-00-00-0 פרה משולבת)חלב (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לשתייה 1-00284-00-00-1 פרה משולבת)חלב (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מפוסטר 1-00284-00-00-2 פרה משולבת)חלב (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לשתייה 1-00284-00-00-3 פרה ישראליחלב משולבת)תק ן  70.08 59.90(מהדורה
מותססים 1-00285-00-00-0 חלב ישראלימו צרי  70.08 59.90תק ן
יסוד 1-00286-00-00-0 מידות ולאומים: לברגים מואחד ישראליתבריג  53.00 45.30תק ן
גס 1-00287-00-00-0 מואחד גבול UNCתבריג מידות ולאומים: ישראלילברגים  53.00 45.30תק ן
דק 1-00288-00-00-0 מואחד גבול UNFתבריג מידות : ולאומים ישראלילברגים  53.00 45.30תק ן
חופשית 1-00289-00-00-0 אפיצה ויטוורת: ישראליתבריג  53.00 45.30תק ן
בשמן 1-00291-00-00-0 דגים ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
דגים 1-00291-04-00-0 קציצות דגים: העבריתתק ןשי מורי בשפה  53.00 45.30ישראלי
למחצה 1-00292-00-00-0 מוצקה נעליים ישראלימש חת  53.00 45.30תק ן
סובבות 1-00293-00-00-0 לדלתות מתכת ישראליידיות  53.00 45.30תק ן
ובדיקתם 1-00299-00-00-0 זהב מוצרי העבריתסי מון בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
עגבניות 1-00301-00-00-0 ברוטב דגים ישראלישי מורי  70.08 59.90תק ן
על 1-00303-00-00-0 טטרהידראת-נתרן ישראליבו רתי,  53.00 45.30תק ן
אלקטרוליטית 1-00307-00-00-0 בשיטה כסף מצופי שולחן ישראליכלי  53.00 45.30תק ן
קזאין 1-00308-00-00-0 ישראלידבק  53.00 45.30תק ן
אתילי 1-00309-00-00-0 ישראליכו הל  53.00 45.30תק ן
איכות 1-00310-00-00-0 קרמיים:דרישות ישראליכלים  70.08 59.90תק ן
על 1-00313-00-00-0 מגולוונים פלדה וסרטי פלדה בתהליך-פחי מותך באבץ טבילה ידי

ישראלירציף  102.96 88.00תק ן
אלומיניום 1-00317-00-00-0 ישראלימתקפלותשפופרות  53.00 45.30תק ן
דו 1-00318-00-00-0 פחמן מיטלטלים-מט פי חלקית)חמ צני (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דו 1-00318-00-00-1 פחמן מיטלטלים-מט פי חלקית)חמ צני (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דו 1-00318-00-00-2 פחמן מיטלטלים-מט פי ישראליחמ צני חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה



  

  

         
         

       
     

      
       

          
         

       
       

         
           

    
     

    
       

              
              
               
              

             
              

              
              

              
            

       
            

           
          

דו 1-00318-00-00-3 פחמן מיטלטלים-מט פי חלקית)חמ צני (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דו 1-00318-00-00-4 פחמן מיטלטלים-מט פי חלקית)חמ צני (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
וסגסוגותיו 1-00319-00-00-0 אלומיניום  53.00 45.30ישראליתק ןמיון גרוטאות
רכה 1-00321-00-00-0 נעליים ישראלימש חת  53.00 45.30תק ן
העבריתחמאה 1-00323-00-00-0 בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
(אילגון) 1-00325-00-00-0 אלומיניום על אנודיים ישראליצי פויים  70.08 59.90תק ן
ותערובות 1-00327-01-00-0 גלידה,קרחונים למוצרמו צרי דרישות העבריתלה כנתם: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
במפעלים 1-00327-02-00-0 איכות בקרת : להכנתם ותערובות קרחונים גלידה, ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
דחוסים 1-00328-00-00-0 סיביים חלקית)לו חות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דחוסיםלו חות 1-00328-00-00-1 חלקית)סיבים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בקרוסין 1-00337-00-00-0 המוסקים מיטלטלים האנגליתתנורים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
מעושן 1-00338-00-00-0 בטעם דגים או מעושנים דגים דגים: ישראלישי מורי  102.96 88.00תק ן
זכוכית 1-00339-00-00-0 ישראלילסיפוניםמי כלי  53.00 45.30תק ן
בנפט 1-00340-00-00-0 לבישול מיטלטלות ישראליכירות  53.00 45.30תק ן
ישראלימחזירורים 1-00341-00-00-0  53.00 45.30תק ן
בלחץ ("פרימוס ") 1-00342-00-00-0 הפועלות מיטלטלות נפט ישראליכירות  53.00 45.30תק ן
עדמבדדי 1-00345-00-00-0 עיליים לקווים טיב 1000חרסינה דרישות משולבת)וו לט: (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עד 1-00345-00-00-1 עיליים לקווים חרסינה טיב 1000מבדדי דרישות משולבת)ו' : (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עד 1-00345-00-00-2 עיליים לקווים חרסינה דרישות 1000מבדדי : משולבת)טיב וו לט (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עד 1-00346-00-00-0 עיליים לקווים חרסינה נשענים 1000מבדדי מבדדים משולבת)וו לט: (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
נ' 1-00346-00-00-1 נשענים חרסינה נ'80מבדדי עד 95, עיליים משולבת)וו לט 1000לקווים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עד 1-00347-00-00-0 עיליים לקווים חרסינה משוורת 1000מבדדי מבדדי משולבת)וו לט: (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ש' 1-00347-00-00-1 משוורת עד 92מבדד עיליים לקווים משולבת)ו'  1000מחרסינה (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ש'מבדד 1-00347-00-00-2 עד 92משוורת עילים לקווים משולבת)ו'  1000מחרסינה (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עד 1-00348-00-00-0 עיליים לקווים חרסינה עוגן 1000מבדדי מבדדי משולבת)וו לט: (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ע' 1-00348-00-00-1 עוגן עד 110,ע'85מבדדי עיליים לקווים משולבת)וו לט 1000חרסינה (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
נ' 1-00349-00-00-0 נשענים נ'80מבדדים התבריגים95, לבחינת מדידים ישראלי :  53.00 45.30תק ן
עד 1-00350-00-00-0 עיליים לקווים חרסינה למבדדי טיב 1000משענות דרישות ישראליו' :  53.00 45.30תק ן
מ"ג 1-00351-00-00-0 גלילית ישרה עד 80משענת חרסינה ישראליו'  1000למבדדי  53.00 45.30תק ן
עד 1-00352-00-00-0 חרסינה למבדדי מי"ח חרוטיות ישרות ישראליו'  1000משענות  53.00 45.30תק ן



  

  

           
           

        
      

    
     

         
         

        
     

          
          

             
       

        
      

       
       

          
           

        
            

         
    

         
    

         
    

         
    

          
           

עד 1-00353-00-00-0 חרסינה למבדדי מק"ק מק"ע, קרס ישראליו'  1000משענות  53.00 45.30תק ן
ש' 1-00354-00-00-0 משוורת עד 92פין למבדדי ישראליוו לט 1000מחרסינה  53.00 45.30תק ן
התבריגים 1-00355-00-00-0 לבחינת מדידים נשענים: למבדדים ישראלימשענות  53.00 45.30תק ן
העבריתסו כר 1-00356-00-00-0 בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
עגבניות 1-00357-00-00-0 ישראלימי ץ  53.00 45.30תק ן
ישראלימי סודה 1-00358-00-00-0  53.00 45.30תק ן
ותכנון 1-00362-01-00-0 חמות:הרכב אספלט העבריתתערובת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
והספקה 1-00362-02-00-0 חמות:ייצור אספלט העבריתתערובות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
חמות:השמה 1-00362-03-00-0 אספלט העבריתתערובות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-00364-00-00-0 (NA2SO2.7H2O) גבישי גפריתי ישראלי נתרן  53.00 45.30תק ן
שטוחים 1-00365-01-00-0 אטומים אש:זרנוקים לכיבוי האנגליתציוד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לחץ 1-00365-02-00-0 מצמד אש: לכיבוי העבריתציוד בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אש 1-00365-03-00-0 לכיבוי במכלל לחץ ומצמד זרנוק חיבור אש: לכיבוי העבריתציוד בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
זרנוקים 1-00365-04-00-0 ומכללי שטוחים אטומים סניקה זרנוקי אש: לכיבוי ציוד

ולכלי האנגליתרכבלמשאבות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ולמוטות 1-00367-00-00-0 לצינורות הארקה ישראלימהדקי  53.00 45.30תק ן
כותנה 1-00368-00-00-0 מטווה עשויים נעליים ישראלישרוכי  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00369-00-00-0 שיטות (ברזנט): ישראליאברזין  53.00 45.30תק ן
בשמן 1-00370-00-00-0 מים תחליבי של אחרים וממרחים ישראלימר גרינה  102.96 88.00תק ן
פנימית 1-00372-00-00-0 שריפה במנועי חלקי במחזור סיכה שמן ישראלימסנני  53.00 45.30תק ן
דבש 1-00373-00-00-0 ומוצרי העבריתדבש בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
גס 1-00374-00-00-0 מואחד תבריג בעלי מפלדה רגילים, משושים, ולולבים, ישראליבר גים  53.00 45.30תק ן
מואחד 1-00375-00-00-0 תבריג קר, בעיבוד מפלדה מדויקים, משושים, ולולבים בר גים

ישראליגס   53.00 45.30תק ן
תבריג 1-00376-00-00-0 חם, בעיבוד מפלדה מדויקים, משושים, ולולבים מואחדבר גים

ישראליגס   53.00 45.30תק ן
מואחד 1-00377-00-00-0 תבריג קר, בעיבוד מפלדה מדויקיים, משושים, ולולבים בר גים

ישראלידק   53.00 45.30תק ן
מואחד 1-00378-00-00-0 תבריג חם, בעיבוד מפלדה מדוייקים, משושים, ולולבים בר גים

ישראלידק   53.00 45.30תק ן
גס 1-00379-00-00-0 מואחד תבריג מפלדה: רגילות משושות, נגדיות, ואומים ישראליאו מים  53.00 45.30תק ן
גס 1-00380-00-00-0 מואחד תבריג מפלדה: מדויקות משושות, נגדיות, ואומים ישראליאו מים  53.00 45.30תק ן



  

  

           
          

         
      

              
       

      
            

     
      

      
      
      

           
      

    
        

           
        

           
    

       
        

          
      

          
            

         
      

         
       

         
       

מואחד 1-00381-00-00-0 תבריג מפלדה: מדוייקות משושות, נגדיות, ואומים ישראלידק או מים  53.00 45.30תק ן
טיב 1-00382-00-00-0 דרישות מפלדה: משושים ואומים לולבים ישראליבר גים,  53.00 45.30תק ן
לא 1-00383-01-00-0 מעטה בעלי חימום חשמל:גופי למכשירי חליפיים חימום גו פי

העבריתמת כתי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חימום 1-00383-02-00-0 מתכתיגו פי מעטה בעלי חימום חשמל:גופי למכשירי האנגליתחליפיים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
טבעי 1-00386-01-00-0 גומי מלטקס כובעונים (קונדומים): ושיטות-כובעונים דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
כובעונים 1-00386-02-00-0 (קונדומים): בדיקה-מפוליאוריתןכובעונים ושיטות האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
יבשים 1-00387-00-00-0 ישראלימרקים  53.00 45.30תק ן
דו 1-00388-00-00-0 מעובה-פחמן ישראליחמ צני  53.00 45.30תק ן
בקר 1-00389-00-00-0 בשר ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
לעץ 1-00391-00-00-0 אצטתי פוליוויניל ישראלידבק  53.00 45.30תק ן
עגבניות 1-00394-00-00-0 ברוטב לבנה שעועית ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
למנועים 1-00395-00-00-0 פליטה ושסתומי כניסה שסתומי למכוניות: חילוף ישראליחלקי  53.00 45.30תק ן
סבונית 1-00399-00-00-0 קרזול  53.00 45.30ישראליתק ןתמיסת
1-00400-00-00-0 (NA2S2O3,5H2O) תיו ישראליגו פרתי-נתרן  53.00 45.30תק ן
חמים 1-00401-01-00-0 למים לקיטור, דוודים של תרמיים ביצועים לבדיקת שיטו ת

מעבירי מקוצר-ולזורמים נוהל גבוהה: בטמפרטורה האנגליתחו ם בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
חמים 1-00401-02-00-0 למים לקיטור, דוודים של תרמיים ביצועים לבדיקת שיטו ת

מעבירי מורחב-ולזורמים נוהל גבוהה: בטמפרטורה האנגליתחו ם בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ישראליבירה 1-00407-00-00-0  53.00 45.30תק ן
לבן 1-00408-00-00-0 ופלפל ישראליפלפל שחור  53.00 45.30תק ן
טחון 1-00410-00-00-0 מינרלי פחמתי לצבעים:סידן ישראליפי גמנטים  53.00 45.30תק ן
כלורי 1-00411-00-00-0 נתרן : למזון העבריתמל ח בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אופייניים 1-00412-00-00-0 במבנים:עומסים ישראליעו מסים  205.92 176.00תק ן
אדמהתכן 1-00413-00-00-0 ברעידות מבנים העבריתעמידות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
הנדסיים 1-00413-02-00-0 מבנים אדמה: ברעידות לעמידות העבריתכללי-תכן בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הנדסיים 1-00413-02-01-0 מבנים אדמה: ברעידות לעמידות אחסון-תכן מדפי מערכות

ישראלימפלדה העבריתתק ן  53.00 45.30בש פה
הנדסיים 1-00413-02-02-0 מבנים אדמה: ברעידות לעמידות הקרקע-תכן על מכלים

נוזלים העבריתלא חסון בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
הנדסיים 1-00413-02-03-0 מבנים אדמה: ברעידות לעמידות מוגבהים-תכן מכלים

ולגזים בשפהלנוזלים ישראלי  237.04 202.60העבריתתק ן



  

  

       
       

         
        

           
       

            
            

         
          

     
      
        

       
           

         
    

       
        

         
        
      

       
      

         
     

      
     

     
           

      
       

הנדסיים 1-00413-02-04-0 אדמה:מבנים ברעידות לעמידות על-תכן קר קעית-צנרת
תעשייה העבריתבמתקני בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

מבנים 1-00413-03-00-0 עמידות של ושיפור הערכה אדמה: ברעידות לעמידות תכן
אדמה ברעידת בשפהקיי מים ישראלי  322.10 275.30העבריתתק ן

רוח 1-00414-00-00-0 עומס : במבנים אופייניים העבריתעו מסים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
טיב 1-00415-00-00-0 דרישות לאברזין(ברזנט): מכותנה ישראליאריג  53.00 45.30תק ן
כללי 1-00416-01-00-0 טקסטיל: מוצרי של קווית צפיפות לציון טקס ישראלישיט ת  53.00 45.30תק ן
המרה 1-00416-02-00-0 טבלת טקסטיל: מוצרי של קווית צפיפות לציון טקס ישראלישיט ת  102.96 88.00תק ן
מכותנה 1-00417-00-00-0 חיצוני סרט גלילה: לתריסי ישראליסרטים  53.00 45.30תק ן
התקנה 1-00422-00-00-0 ומרווחי זחילה אוויר,מרחקי חשמלימר חקי ישראליבציוד  53.00 45.30תק ן
תפוחים 1-00423-00-00-0 ישראלירסק  53.00 45.30תק ן
עגבניות 1-00424-00-00-0 ברוטב במיה ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
חד 1-00426-02-00-0 גומי בדיקה-כפפות כפפות האנגליתפע מיות: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לחץ 1-00428-00-00-0 האנגליתסירי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
חד 1-00429-01-00-0 רצועות רכב: כלי של למנועים טריזיות ישראליטריזיות-רצועות  53.00 45.30תק ן
או 1-00431-00-00-0 כממרחים המשמשים במים שמן של אחרים ותחליבים מיונית

ישראליכרטבים  53.00 45.30תק ן
לחץ 1-00433-00-00-0 לסירי גומי ישראליאט מי  53.00 45.30תק ן
מונחים 1-00435-01-00-0 הגדרות ולשינוע: להחסנה ישראלימשטחים  70.08 59.90תק ן
בדיקה 1-00435-02-00-0 ושיטות פעולה דרישות ולשינוע: להחסנה ישראלימשטחים  102.96 88.00תק ן
להחסנה 1-00435-03-00-0 להעברתמשטחים כללי לשימוש שטוחים משטחים ולשינוע:

וסבולות-סחורות ישראלימידות  53.00 45.30תק ן
ניקוי 1-00438-01-00-0 אבקות-אבקות ולסימון: הסביבה איכות להבטחת דרישות

העבריתכביסה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
רכב 1-00439-00-00-0 כלי של מרכבים לתושבות סיכה ישראלימש חות  53.00 45.30תק ן
גזר 1-00440-00-00-0 ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
(לפתנים) 1-00441-00-00-0 פרות ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
מכותנה 1-00442-00-00-0 ישראליחוטי תפירה  53.00 45.30תק ן
גלוקוז 1-00443-00-00-0 ישראליסירופ  53.00 45.30תק ן
חשמל 1-00444-00-00-0 למתקני בידוד ללא מפלדה מתוברגים משוריינים מגן ישראליצינורות  53.00 45.30תק ן
1-00446-00-00-0 ) פחמי טכניCAC2סידן ישראלי )  53.00 45.30תק ן
מוקצף 1-00447-00-00-0 גומי מלטקס ישראלימו צרים  53.00 45.30תק ן



  

  

      
          

        
          
       
       

        
      

           
   

           
     

      
            

       
        

         
           
           
           

       
       

       
         

         
        

      
           
           

     
      

      

לכיבוי 1-00448-01-00-0 כיבויהידרנט ישראליאש :ברז  53.00 45.30תק ן
יבש 1-00448-02-00-0 עילי הידרנט : אש לכיבוי ישראליזק ף-הידרנט  70.08 59.90תק ן
רטוב 1-00448-03-00-0 עילי אש:הידרנט לכיבוי ישראליזק ף-הידרנט  102.96 88.00תק ן
אש 1-00449-00-00-0 לכיבוי לציוד מתוברגים ישראלימצ מדים העבריתתק ן  53.00 45.30בש פה
גרבר 1-00450-00-00-0 שיטת לפי השומן תכולת חלב: ישראליבדיקות  53.00 45.30תק ן
ולילדים 1-00452-00-00-0 לגברים מכותנה ותחתונים ישראליגו פיות  70.08 59.90תק ן
כפילה) 1-00453-00-00-0 (חוטי לנעליים מפשתן, ישראליחוטי תפירה  53.00 45.30תק ן
טכני 1-00456-00-00-0 גופרי ישראלינתרן  53.00 45.30תק ן
צדדיו 1-00458-01-00-0 משני מצופה פוליאסטר או ניילון בד כלורי: פוליוויניל בד מצופה

ישראלי  53.00 45.30תק ן
מצופים 1-00458-02-00-0 סרוג ריפוד ובד ארוג ריפוד בד כלורי: פוליוויניל בד מצופה

ישראליהא חדמצידם  53.00 45.30תק ן
גופריתי 1-00461-00-00-0 מימן נתרן ישראליתמיסת  53.00 45.30תק ן
בנפרד 1-00463-00-00-0 המוחסנים סניקה גז ושל יבשה אבקה של מיטלטלים ישראלימט פים  102.96 88.00תק ן
כלליים 1-00466-01-00-0 עקרונות הבטון: העבריתחוקת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
רכיבים 1-00466-02-00-0 הבטון: העבריתחוקת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
דרוך 1-00466-03-00-0 בטון הבטון: העבריתחוקת בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
טרום 1-00466-04-00-0 מבטון ומערכות אלמנטים הבטון: חלקית)חוקת (רוויזיה ישראלי  269.10 230.00תק ן
טרום 1-00466-04-00-1 מבטון ומערכות אלמנטים הבטון: חלקית)חוקת (רוויזיה ישראלי  269.10 230.00תק ן
טרום 1-00466-04-00-2 מבטון ומערכות אלמנטים הבטון: חלקית)חוקת (רוויזיה ישראלי  269.10 230.00תק ן
טרומות 1-00466-05-00-0 חלולות מטבלות הבטון:תקרות ישראלידרוכותחוקת  174.10 148.80תק ן
טחונה 1-00468-00-00-0 העבריתפפריקה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
שיריון 1-00471-00-00-0 ללא כלורי מפוליוויניל ישראלייריעות  53.00 45.30תק ן
תחמישים 1-00472-00-00-0 ידי על המופעלים ידניים עבודה בטיחות-כלי -דר ישות

קשיחכלים ולסימון האנגליתלקיבוע בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
עד 1-00473-00-00-0 נומינלי למתח מבודדים ומוליכים פתילים וו לט: 1000כב לים,

כלליות חלקית)דרישות (רוויזיה ישראלי  174.10 148.80תק ן
נומי 1-00473-00-00-1 למתח מבודדים ומוליכים פתילים ישראליכב לים, חלקית)תק ן  174.10 148.80(רוויזיה
נומי 1-00473-00-00-2 למתח מבודדים ומוליכים פתילים חלקית)כב לים, (רוויזיה ישראלי  174.10 148.80תק ן
וממרח 1-00476-00-00-0 ישראליחרדל-חרד ל  70.08 59.90תק ן
מומס 1-00477-00-00-0 טכני ישראליאצטילן  53.00 45.30תק ן
הסגולית) 1-00479-00-00-0 (מסה צפיפות חלב:קביעת ישראליבדיקת  53.00 45.30תק ן



  

  

       
     

        
           

             
           

        
      

           
              

           
         

       
           

         
      

           
        

      
         

           
           

      
       

       
        

     
       

        
     

            
       

       
       

       

תעשיתיות 1-00484-00-00-0 בטיחות האנגליתקסדות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
אספרגוס 1-00486-00-00-0 ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
איכול 1-00488-00-00-0 בפני להגנה מנופח ישראליביטו מן  53.00 45.30תק ן
והולכי 1-00489-00-00-0 רכב כלי של לאזורים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים

איכות-רגל בקרת סימון, טיפוס, בדיקות תכן, האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
כלי 1-00489-02-01-0 של לאזורים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי והולכימכסים רכב

ושיטות ביצועים דרישות כלליים תכן עקרונות סיווג, הגדרות, רגל :
האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

והולכי 1-00489-02-02-0 רכב כלי של לאזורים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים
ברזל יצקת העשויים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים האנגליתתק ןרגל : בשפה  237.04 202.60ישראלי

והולכי 1-00489-02-03-0 רכב כלי של לאזורים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים
או פלדה העשויים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים רגל :

אלומיניום האנגליתסגסוגות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
לפתחי 1-00489-02-04-0 והולכימכסים רכב כלי של לאזורים בקרה לתאי ומכסים ניקוז

מזוין בטון העשויים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים רגל :
האנגליתבפלדה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

והולכי 1-00489-02-05-0 רכב כלי של לאזורים בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים
ומכ ניקוז לפתחי מכסים חומריםרגל : העשויים בקרה לתאי סי ם

האנגליתמרוכבים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-00489-02-06-0 (PVC-U) קשיח כלורי פוליוויניל או (PE) פוליאתילן ,(PP) מכסים

לתאי ומכסים ניקוז לפתחי רגל: והולכי רכב כלי של לאזורים בקרה
בקרה לתאי ומכסים ניקוז לפתחי מכסים האנגליתפו ליפרופילןהעשויים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

נייר 1-00490-00-00-0 ישראלימיון פסולת  53.00 45.30תק ן
עבודה 1-00492-00-00-0 מכנסי גדלי הלבשה: ישראלימידות  53.00 45.30תק ן
לטיטור 1-00493-00-00-0 הניתנת החומציות קביעת חלב: ישראליבדיקת  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00495-00-00-0 שרפה למנועי סיכה ישראלישמני  53.00 45.30תק ן
דחוס 1-00496-00-00-0 ישראליחמ צן  53.00 45.30תק ן
ומוצריו 1-00497-00-00-0 בדיקה-בשר ישראלישיט ות  53.00 45.30תק ן
ומאספים 1-00501-00-00-0 מחסומים מעופרת: תברואה ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
בקר 1-00502-00-00-0 ישראלישל חי  53.00 45.30תק ן
גדילים 1-00503-00-00-0 ארבעה או שלושה בני ממנילה או מסיסל ישראליחב לים  53.00 45.30תק ן
גבוה 1-00507-01-00-0 בלחץ הנכבשים דפופים נוי משרפים-לו חות העשויים לו חות

ודרישות בשפהתר מוסטיים:מיון ישראלי  139.00 118.80האנגליתתק ן
גבוה 1-00507-02-00-0 בלחץ הנכבשים דפדופים נוי משרפים-לו חות העשויים לו חות

התכונות האנגליתתר מוסטיים:קביעת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

       
      

        
    

        
          

       
       

   
    

     
       

    
       

         
    

     
        

           
        

       
        
        

       
        
        

        
       

       
        

        

פתיחה/שיזור 1-00509-00-00-0 בשיטת הפיתולים מספר ישראליקב יעת  53.00 45.30תק ן
יחיד 1-00510-00-00-0 כותנה ישראלימטוו ה  53.00 45.30תק ן
וטרקטורון 1-00511-00-00-0 אופנוע,קטנוע לרוכבי מגן העבריתקסדות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הסבון 1-00515-00-00-0 ישראליבדיקות  53.00 45.30תק ן
ספוגי 1-00517-00-00-0 מגומי העבריתמזרנים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פוליאורתן 1-00518-00-00-0 עשויים גמישים, נקבוביים, ישרים העבריתלו חות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
כללי 1-00520-00-00-0 לשימוש פלואורסצנטיות העבריתשפופרות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בטיחות 1-00520-02-00-0 דרישות אחת: כיפה בעלות פלואורניות פעולהנורות וד רישות

ישראלי  269.10 230.00תק ן
ישראליקטשופ 1-00524-00-00-0  53.00 45.30תק ן
ביטומנית 1-00525-00-00-0 יסוד ישראליתמיסת  53.00 45.30תק ן
חיידקים 1-00526-00-00-0 של כללית ספירה ומוצריו: חלב של מיקרוביולוגיות בדיקות

פטרי ישראליבצל חת  53.00 45.30תק ן
טקסטיל 1-00529-00-00-0 חוטי של ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
כללי 1-00530-00-00-0 לשימוש מרותכים פלדה העבריתצינורות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מפוליסטירן 1-00533-00-00-0 ישראלילו חות  53.00 45.30תק ן
פחם 1-00534-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00535-00-00-0 ושיטות קבלה תנאי נייר: ישראליפסולת  53.00 45.30תק ן
מנחושת 1-00537-00-00-0 ניתך אלמנט חליף: ניתך אלמנט בעלי ישראלינתיכים  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-00538-00-00-0 דרישות נחושת: מסגסוגת תברואה ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
נחושת:ברך 1-00538-01-00-0 מסגסוגת תברואה ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
חד 1-00538-02-00-0 נחושת:מסעף מסגסוגת תברואה ישראליסעיפי-אבזרי  53.00 45.30תק ן
דו 1-00538-03-00-0 נחושת:מסעף מסגסוגת תברואה ישראליסעיפי-אבזרי  53.00 45.30תק ן
מוצאאבזרי 1-00538-04-00-0 נחושת:קשת מסגסוגת ישראליתברואה  53.00 45.30תק ן
לבן 1-00539-00-00-0 סינתטי ביניים, וצבע ראשון ישראליצבע  53.00 45.30תק ן
כלורי 1-00540-00-00-0 מפוליוויניל כפיפים ריצוף ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
רוויים 1-00541-00-00-0 בלתי פוליאסטר שרפי של ישראלימערכות  53.00 45.30תק ן
ממונעים 1-00543-00-00-0 רכב לכלי בטיחות ישראליחגורות  53.00 45.30תק ן
לשימוש 1-00543-01-00-0 המיועדות בו, היושב ולריסון גלגלים כיסא לרתימת מערכות

מנועיים רכב האנגליתבכלי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בעלי 1-00548-00-00-0 חליףנתיכים ניתך ישראליאל מנט  53.00 45.30תק ן



  

  

        
           

        
           

      
     

       
         

         
            

             
           

          
         
       

      
          

          
        

    
      

       
        
     

        
     
        
         
     

      
     

        
          
          

מידות 1-00549-01-00-0 מסתובבות: חשמל מכונות של מוצא הספקי וסדרות מידות
מ מ 400עד -56מס גרת אוגנים ישראלי 1080עד -55ומידות  269.10 230.00תק ן

מידות 1-00549-02-00-0 מסתובבות: חשמל מכונות של מוצא הספקי וסדרות מידות
מ מ 1000עד -355מס גרת אוגנים ישראלי 2360עד - 1180ומידות  70.08 59.90תק ן

חיידקים 1-00550-00-00-0 מושבות של ספירה ומוצריו: חלב של מיקרוביולוגיות בדיקות
הקוליפורם ישראלימקבוצת  53.00 45.30תק ן

נמוכה 1-00556-00-00-0 בצפיפות פוליאתילן עשויים ושרוולים ישראלייריעות  53.00 45.30תק ן
ופיזיקליות 1-00562-01-00-0 מכניות תכונות צעצועים: האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מסוימים 1-00562-03-00-0 כימיים יסודות נדידת צעצועים: האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-00562-04-00-0 : צעצועים בהםבטי חות הקשורות ולפעילויות כימיים לניסויים האנגליתער כות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ניסויים 1-00562-05-00-0 ערכות למעט (ערכות ), כימיים משחקים צעצועים: האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
אצבעות 1-00562-07-00-0 צבעי צעצועים: ושיטות-בטי חות האנגליתבד יקהדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביתי 1-00562-08-00-0 לשימוש פעילות צעצועי צעצועים: האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אורגניות 1-00562-09-00-0 כימיות צעצועים:תרכובות האנגליתדרישות-בטי חות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אורגניות 1-00562-10-00-0 כימיות צעצועים:תרכובות בדיקה-בטי חות דוגמת של הכנה

האנגליתומיצויה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אורגניות 1-00562-11-00-0 כימיות צעצועים:תרכובות אנליזה-בטי חות האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביתיבטי חות 1-00562-14-00-0 לשימוש (טרמפולינות) קפצות האנגליתצע צועים: בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
של 1-00563-00-00-0 המהירה השיטה (לפי פוספאטזה בדיקת ומוצריו: חלב בדיקות

ישראלישרר )  53.00 45.30תק ן
אופטית 1-00564-01-00-0 לקרינה רגישים שמשקלו-מו צרים דיאזו לר פרוגרפיה:נייר

שטח ישראליג' למ"ר 75לי חידת  53.00 45.30תק ן
פלדה:מעליות 1-00565-02-00-0 תילי עשויים מינימום-כב לים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-01-0 תילי עשויים כבלים-בטי חות-כב לים למענבי לב עזקות

פלדה תילי בשפהעשויים ישראלי  102.96 88.00האנגליתתק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-02-0 תילי עשויים למענבי-בטי חות-כב לים עיניים שזירת

פלדה תילי עשויים האנגליתכב לים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-03-0 תילי עשויים לחיצה-בטי חות-כב לים האנגליתשרוולי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-04-0 תילי עשויים או-בטי חות-כב לים מתכת יציקת תו שבת

האנגליתשרף  בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-05-0 תילי עשויים בצורת-בטי חות-כב לים בורג בעלי מה דקים

U תילים עשויים האנגליתלכבלים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-06-0 תילי עשויים אסימטרית-בטי חות-כב לים יתד האנגליתתו שבת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
פלדה:סיימים 1-00565-03-07-0 תילי עשויים סימטרית-בטי חות-כב לים יתד האנגליתתו שבת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן



  

  

     
       

     
            

      
       

    
      

     
      

         
    

         
    

      
            

       
        

       
       
         

      
        

         
         
         

       
      

          
          

        
    
        

          

כבליםכב לים 1-00565-04-01-0 פלדה:מענבי תילי למטרות-בטי חות-עשויים מענבים
כלליות האנגליתהר מה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

כבלים 1-00565-04-02-0 פלדה:מענבי תילי עשויים למידע-בטי חות-כב לים דרישות מפרט
היצרן ידי על המסופק ותחזוקה האנגליתעל שימוש בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

כבלים 1-00565-04-03-0 פלדה:מענבי תילי עשויים סגורה-בטי חות-כב לים לולאה מענבי
שזורים האנגליתומענבים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

פלדה:עגורנים 1-00565-05-00-0 תילי עשויים בחינה-כב לים טי פול,תחזוקה,התקנה,
האנגליתופסילה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

מחוזק 1-00567-00-00-0 פוליאסטר ישראלילו חות  70.08 59.90תק ן
מידות 1-00569-00-00-0 אופניים: ישראליחישוקי  53.00 45.30תק ן
במשותף: 1-00570-01-00-0 המוחסנים סניקה גז ושל אבקה של מיטלטלים מט פים

ישראליהמטפה  102.96 88.00תק ן
של 1-00570-02-00-0 מיטלטלים במשותףמט פים המוחסנים סניקה גז ושל יבשה אבקה

מד ישראלילח ץ-:  53.00 45.30תק ן
מאברזין 1-00571-00-00-0 מוכנים ישראליכיסויים  53.00 45.30תק ן
סמלים-טק סטיל 1-00572-00-00-0 באמצעות טיפול הוראות לסימון האנגליתקוד בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ובדיקתם 1-00573-00-00-0 כסף מוצרי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
1-00576-01-00-0 (PVC-U) בתוך וחמים) (קרים שפכים לסילוק פלסטיק צנרת מערכות

כלורי פוליוויניל בניינים: האנגלית קשיח בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-00576-02-00-0 (PVC-U) קרים) שפכים לסילוק פלסטיק צנרת בתוךמערכות וחמים)

לצנרת התקנה הוראות בניינים: קשיח כלורי העברית פוליוויניל בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
למים 1-00578-00-00-0 גומי ישראליזרנוקי  53.00 45.30תק ן
שטוחים 1-00579-01-00-0 קולטים מים: לחימום סולאריות ישראלימערכות  70.08 59.90תק ן
מים 1-00579-02-00-0 מים:אוגרי לחימום סולאריות העבריתמערכות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שטוחים 1-00579-03-00-0 לקולטים תרמיות מים:בדיקות לחימום סולאריות חלקית)מערכות (רוויזיה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לקולטים 1-00579-03-00-1 תרמיות מים:בדיקות לחימום סולאריות חלקית)שטו חים.מערכות (רוויזיה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תרמוסיפוניות 1-00579-04-00-0 מערכות מים: לחימום סולאריות תכן,התקנה-מערכות

העבריתובדיקה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בבניינים 1-00579-05-00-0 מרכזיות מערכות מים: לחימום סולאריות בשפהמערכות ישראלי  139.00 118.80העבריתתק ן
דירתיות 1-00579-06-00-0 מאולצות מים:מערכות לחימום סולאריות העבריתמערכות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
פרבוליים, 1-00579-07-00-0 מורכבים מרכזים קולטים : מים לחימום סולאריות מערכות

ישראליסטטיי ם  53.00 45.30תק ן
דירתיותמערכות 1-00579-08-00-0 מערכות של תרמיות מים:בדיקות לחימום ישראליסו לאריות  237.04 202.60תק ן
חימום 1-00579-09-00-0 מאיצי מים: לחימום סולאריות העבריתמערכות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

      
         

      
            

      
      

       
      

      
       

        
         

      
       

          
      

      
       

      
      

           
        

        
        
        

          
      

       
        

       
        

     

ריק 1-00579-10-01-0 שפופרות העשויים קולטים מים: לחימום סולאריות מערכות
פולימריים(ואקום)וקולטים חומרים כלליות-הע שויים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

ריק 1-00579-10-02-0 שפופרות העשויים קולטים מים: לחימום סולאריות מערכות
פולימרים חומרים העשויים בדיקה-(ואקום)וקולטים האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

במפעל 1-00579-11-01-0 המוכנות מערכות מים: לחימום סולאריות דר ישות-מערכות
האנגליתכלליות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

במפעל 1-00579-11-02-0 המוכנות מערכות מים: לחימום סולאריות שיט ות-מערכות
האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

ברומי)-ברומו 1-00584-00-00-0 (מתיל ישראלימתאן  53.00 45.30תק ן
גלי 1-00588-00-00-0 קרטון נייר: ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
חד 1-00588-02-00-0 גלי קרטון גלי: ישראליחזיתי-קרטון  53.00 45.30תק ן
חד 1-00588-03-00-0 גלי:קרטון דו-קרטון דו-גלי וקרטון ישראליגלי-חזיתי  53.00 45.30תק ן
תלת 1-00588-04-00-0 קרטון גלי: ישראליגלי-קרטון  53.00 45.30תק ן
לזריקה 1-00590-00-00-0 תרופות של לבקבוקים גומי ישראליאט מי  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00591-00-00-0 שרפה במנועי סיכה שמן במחזור-מסנני סינון וקרבי מס ננים

בשפהמלא ישראלי  53.00 45.30העבריתתק ן
תפר 1-00593-00-00-0 ללא פלדה ישראליצינורות  102.96 88.00תק ן
לבתי 1-00595-00-00-0 ברזל מיצקת מזרחיות ישראליכיסא-אס לות  53.00 45.30תק ן
לנשים 1-00596-00-00-0 ניילון ישראליגרבי  53.00 45.30תק ן
סופג 1-00597-00-00-0 גפן ישראליצמר  53.00 45.30תק ן
זהורית) 1-00597-02-00-0 (מוך רפואי גפן צמר תחליף גפן: האנגליתצמר בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-00598-00-00-0 לשימוש מגופרים גומי ישראלימגפי  53.00 45.30תק ן
לתריסים 1-00599-00-00-0 כלורי פוליוויניל חלקית)רפפות (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לתריסים 1-00599-00-00-1 כלורי פוליוויניל חלקית)רפפות (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לתריסים 1-00599-00-00-2 כלורי פוליוויניל חלקית)רפפות (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
רכב 1-00600-00-00-0 כלי של לבלמים ודסקות העבריתתו פים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
למקלחת 1-00602-00-00-0 מאומלת ישראליאגנית  53.00 45.30תק ן
בשמנת 1-00605-00-00-0 השומן תכולת חלב: ומוצרי חלב ישראליבדיקות  53.00 45.30תק ן
ביתיים 1-00608-00-00-0 בישול למכשירי חשמל ישראלימש פתי  53.00 45.30תק ן
טיבחישוקי 1-00610-00-00-0 דרישות ישראליאו פניים:  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00611-00-00-0 בשריפה למנועים הצתה ישראליסלילי  53.00 45.30תק ן
למתיחה 1-00615-00-00-0 ישראליאיבוניט:בדיקות  53.00 45.30תק ן



  

  

       
            
           
              
         

        
       

      
    

      
    

    
      

         
           

   
        

       
        

        
        

        
        

         
         

      
           

              
          

      
     

         
    

נייר 1-00616-00-00-0 פסולת עשוי ישראליקרטון  53.00 45.30תק ן
איס"ו 1-00622-01-00-0 אפיצויות והגדרות-מערכת כלליים עניינים א ': העבריתחל ק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
איס"ו 1-00622-02-00-0 אפיצויות וסטיות-מערכת סבולות ב': העבריתחל ק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
איס"ו 1-00622-03-00-0 אפיצויות עד-מערכות כללי, לשימוש סטיות ג ': העבריתמ" מ 500חל ק בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
איס"ו 1-00622-04-00-0 אפיצויות עדיפות-מערכת ד':אפיצויות העבריתחל ק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
(סטרץ) 1-00625-00-00-0 לנשים גמישים ניילון ישראליגרבי  53.00 45.30תק ן
המראה 1-00626-00-00-0 בדיקת כותנה:  53.00 45.30ישראליתק ןמטוו ה
הבוטירומטרית 1-00627-00-00-0 השיטה לפי בגבינה השומן ומוצריו:תכולת חלב בדיקות

ישראליגו ליק)-(ון  53.00 45.30תק ן
דוגמות 1-00628-00-00-0 והכנת דוגמות נטילת : ומוצריו חלב של מיקרוביולוגיות בדיקות

לבדיקה ישראלימעורבות  53.00 45.30תק ן
ארוגות 1-00629-00-00-0 ישראלימגבות  53.00 45.30תק ן
ברזל 1-00630-00-00-0 מיצקת ישראלימחסומים  53.00 45.30תק ן
ברזל 1-00631-01-00-0 מיצקת שלבים בקרה: לתאי ישראלישלבים  53.00 45.30תק ן
פלדה 1-00631-02-00-0 ליבת בעלי מפלסטיק שלבים בקרה: לתאי  53.00 45.30ישראליתק ןשלבים
ומחומרים 1-00632-01-00-0 אלסטומריים מחומרים למסועים:חגורות חגורות

כללי-אלסטומריים לשימוש טקסטיל, בסיבי ישראליתר מופלסטיים,המחוזקות  70.08 59.90תק ן
טקסטיל 1-00636-00-00-0 העבריתשטי חי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
(גפ"מ)שסתומים 1-00637-02-01-0 מעובה פחמימני גז לגלילי גז:שסתומים -לגלילי

ידנית המופעלים האנגליתשסתומים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
(גפ"מ) 1-00637-02-02-0 מעובה פחמימני גז לגלילי גז:שסתומים לגלילי -שסתומים

מעצמם הנסגרים האנגליתשסתומים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מוצא 1-00637-03-00-0 חיבורי גז: לגלילי ישראלישסתומים  53.00 45.30תק ן
מומלצים 1-00638-00-00-0 סבולות וצירופי איס"ו:סבולות מטרי ישראליתבריג  70.08 59.90תק ן
העיקור 1-00641-00-00-0 ביקורת : ומוצריו חלב העבריתבדיקות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שומשמין 1-00642-00-00-0 מזרעי ישראליטחינה  53.00 45.30תק ן
טיב 1-00645-00-00-0 דרישות שתיה: למי לצינורות קשיח כלורי מפוליוויניל ישראליאבזרים  53.00 45.30תק ן
מעל 1-00646-01-00-0 מכלים פוליאולפינים: עשויים ועד 5מכלים העבריתליט ר 220ליט ר בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מעל 1-00646-02-00-0 נייחים מכלים : פוליאולפינים עשויים ועד 220מכלים  1000ליטר

העבריתליטר בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ספר 1-00648-00-00-0 לבתי ישראלימחברות  70.08 59.90תק ן
(מי 1-00649-00-00-0 צורני אלקלי בשפהזכוכית)-תמיסות ישראלי  53.00 45.30העבריתתק ן
קקאו 1-00650-00-00-0 ישראליאב קת  70.08 59.90תק ן



  

  

            
        

      
       

     
      

           
            
           
            
           

              
        

       
        

     
      
       

        
         
         

        
     

       
           

         
          

     
       

      

קקאו 1-00650-01-00-0 ועוגת קקאו) (תנזיל קקאו עיסת קקאו: האנגליתמו צרי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
קקאו 1-00650-03-00-0 חמאת קקאו: האנגליתמו צרי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לאוויר 1-00651-00-00-0 גומי ישראליזרנוקי  53.00 45.30תק ן
ממונעים 1-00652-00-00-0 רכב לכלי ישראלימהבהבים  53.00 45.30תק ן
פשתן 1-00654-00-00-0 ישראלישמן  53.00 45.30תק ן
תרבותיות 1-00655-00-00-0 פטריות ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
פלדה 1-00657-00-00-0 מפח או ברזל מיצקת מאומלים מטבח ישראליכיורי  53.00 45.30תק ן
מזוין 1-00658-01-00-0 לא מבטון גליליות חוליות בקרה: לתאי מבטון טרומות חלקית)חו ליות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לא 1-00658-01-00-1 מבטון גליליות בקרה:חוליות לתאי מבטון טרומות חלקית)מזוין.חו ליות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזוין 1-00658-02-00-0 לא מבטון קוניות חוליות בקרה: לתאי מבטון טרומות חלקית)חו ליות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזוין. 1-00658-02-00-1 לא מבטון קוניות בקרה:חוליות לתאי מבטון טרומות ישראליחו ליות חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה
חשמל 1-00659-00-00-0 כבלי או נוזלים,גאזים המכיל לציוד ואזהרה היכר העבריתסי מני בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מים 1-00660-00-00-0 לקווי ברזל מייצקת אלכסוני ישראלישסתום  53.00 45.30תק ן
נקודת 1-00662-00-00-0 קביעת : חלב ישראליהקיפאוןבדיקות  53.00 45.30תק ן
1-00665-00-00-0 ) איס"ו מטרי ופסיעות ISOתבריג ישראלי):קטרים  53.00 45.30תק ן
טקסטיל:סיבים 1-00666-01-00-0 למונחי ישראליהגדרות  53.00 45.30תק ן
וחוטים 1-00666-02-00-0 טקסטיל:טווייה ומונחי ישראליהגדרות  70.08 59.90תק ן
סלילה 1-00666-03-00-0 מונחי טקסטיל: ומונחי ישראליהגדרות  53.00 45.30תק ן
אריגה 1-00666-04-00-0 מונחי : טקסטיל ומונחי ישראליהגדרות  102.96 88.00תק ן
סריגה 1-00666-05-00-0 מונחי טקסטיל: ומונחי משולבת)הגדרות (מהדורה ישראלי  237.04 202.60תק ן
סריגה 1-00666-05-00-1 מונחי טקסטיל: ומונחי משולבת)הגדרות (מהדורה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ואשפרה 1-00666-06-00-0 צביעה מונחי בטקסטיל: ומונחים ישראליהגדרות  237.04 202.60תק ן
כתיבה 1-00667-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
סיכה 1-00668-00-00-0 ממונעים-רבמש חת רכב לכלי ישראלישי מושית  53.00 45.30תק ן
בשיחול 1-00669-00-00-0 המיוצרים קשיח כלורי פוליוויניל עשויים גליים חלקית)לו חות (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בשיחול 1-00669-00-00-1 מיוצרים קשיח מפיויסי גליים חלקית)לו חות (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מימית 1-00670-00-00-0 ותמיסה מוצק קאוסטית): (סודה הידרוקסידי ישראלינתרן  53.00 45.30תק ן
בר 1-00671-00-00-0 פטריות ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
מילוי 1-00672-00-00-0 ללא העבריתשמיכות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ישראלי(ניילון)חוטי פוליאמיד 1-00674-00-00-0  53.00 45.30תק ן



  

  

      
      

       
            

        
          

       
      

      
      

     
         

      
       

      
          

         
      

         
      

        
        

        
        

        
        

          
  

         
        

          
           

            
           

            

מפח 1-00677-00-00-0 איוורור ישראליברדסי  53.00 45.30תק ן
תדלוק 1-00678-00-00-0 למשאבות גומי ישראליזרנוקי  53.00 45.30תק ן
שרברבות 1-00680-00-00-0 למתקני ומכברים ישראלימכסים  53.00 45.30תק ן
לשימוש 1-00681-03-00-0 עגלוליםלו לים בדיקה-ביתי: ושיטות בטיחות העבריתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לשימוש 1-00682-01-00-0 לתינוקות מתקפלות ומיטות האנגליתמיטות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-00682-02-00-0 שיטות ביתי: לשימוש לתינוקות מתקפלות ומיטות ישראלימיטות האנגליתתק ן  269.10 230.00בש פה
עריסות 1-00682-03-00-0 ביתי: לשימוש לתינוקות מתקפלות ומיטות דרישות-מיטות

האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
עריסות 1-00682-04-00-0 ביתי: לשימוש לתינוקות מתקפלות ומיטות שיטות-מיטות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
עיתון 1-00684-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
חשמל 1-00685-00-00-0 מוצרי של תקניים נומינליים ישראליזר מים  53.00 45.30תק ן
לקיטור 1-00686-00-00-0 גומי ישראליזרנוקי  53.00 45.30תק ן
לתעשיה 1-00689-00-00-0 שקים לייצור ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
(אינלט) 1-00690-00-00-0 לציפיות מכותנה ישראליאריג  53.00 45.30תק ן
כללי 1-00691-00-00-0 לשימוש כרומתי אבץ (אלקיד) סינתטי יסוד ישראליצבע  53.00 45.30תק ן
חומר 1-00692-01-01-0 סינתטיים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

הנמס ישראליבכוהלפעיל  53.00 45.30תק ן
טיפוס 1-00692-01-02-0 סינתטים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

השטח פעיל ישראליהחומר  53.00 45.30תק ן
קביעת 1-00692-01-03-0 סינתטיים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

לא שטח פעילי ישראלייו ניים-תכולת חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה
סינתטיים:קביעת 1-00692-01-03-1 שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

לא שטח פעילי חלקית)יו ניים.-תכולת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
סינתטיים:קביעת 1-00692-01-03-2 שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

פעילי לאתכולת חלקית)יו ניים.-שט ח (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
1-00692-02-01-0 (pH) : סינתטים שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בד יקת

ישראלי ההגבה  53.00 45.30תק ן
:קביעת 1-00692-02-02-0 סנתטיים שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

החומרים פעילתכולת וחמצן פעיל ישראליהמחמ צנים:כלור  53.00 45.30תק ן
הברזל 1-00692-02-04-0 תכולת : סינתטיים דטרגנטים בסיס על ניקוי חומרי ישראליבדיקת  53.00 45.30תק ן
חלק 1-00692-02-05-0 סינתטיים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי -205בדיקת

חלק במים, נמס לא חופשי-206חו מר ישראליאלקלי  53.00 45.30תק ן
חלק 1-00692-02-06-0 סינתטיים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי -502בדיקת

חלק במים, נמס לא חופשי-206חו מר ישראליאלקלי  53.00 45.30תק ן



  

  

       
    

         
    

            
         

    
         

    
        

   
        
        
        

      
       

      
       

     
     

     
          

       
      

         
        

          
       

       
       

      
       

        
          

תכולת 1-00692-02-08-0 קביעת סינתטיים: דטרגנטים בסיס על ניקוי חומרי בדיקות
ישראליהבורטים  53.00 45.30תק ן

תכולת 1-00692-02-09-0 סינתטיים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת
ישראליהזרחות  53.00 45.30תק ן

:כלורידים 1-00692-02-10-0 סינתטים שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי ישראליבדיקת  53.00 45.30תק ן
סיליקטים 1-00692-02-11-0 סינתטיים: שטח פעילי חומרים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

ישראלימסיסים  53.00 45.30תק ן
הדחת 1-00692-03-01-0 כושר : סינתטיים דטרגנטים בסיס על ניקוי חומרי בדיקת

ישראליהכלים  53.00 45.30תק ן
ושל 1-00693-00-00-0 פלסטומרים של בלייה בפני העמידות א'-אלסטומריםבדיקת חלק

ישראלי  53.00 45.30תק ן
ולמירוק 1-00694-00-00-0 לניקוי משולבת)אבקה (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בשפשוף 1-00694-00-00-1 לניקוי משולבת)אבקה (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ולמירוק 1-00694-00-00-2 לניקוי משולבת)אבקה (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מטקסטיל 1-00695-00-00-0 מילוי ישראליחו מר  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-00696-00-00-0 דרישות לדפוס: ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
בורדון-מדי 1-00697-00-00-0 מטיפוס ישראלילח ץ  53.00 45.30תק ן
לגברים 1-00698-00-00-0 ומכנסיים מעילים הלבשה:  53.00 45.30ישראליתק ןמידות
מיובשים 1-00701-00-00-0 ישראליירקות  70.08 59.90תק ן
תירס 1-00705-00-00-0 ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
למזרנים 1-00708-00-00-0 ישראליאריג  53.00 45.30תק ן
פונקציונליות-רי הוט 1-00709-01-00-0 מידות חינוך: למוסדות וכיסאות האנגליתתק ןשו לחנות בשפה  205.92 176.00ישראלי
ושיטות-רי הוט 1-00709-02-00-0 בטיחות דרשיות חינוך: למוסדות וכיסאות שו לחנות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
סינתטי 1-00710-00-00-0 מילוי מילוי: בעלות משולבת)שמיכות (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
סינתטי 1-00710-00-00-1 מילוי:מילוי בעלות משולבת)שמיכות (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בטיחות 1-00712-00-00-0 כללי לגאזים: מטלטלים העבריתגלילים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פלדה 1-00712-01-00-0 גלילי של תקופתיות ובחינות בדיקות לגזים: מיטלטלים גלילים

האנגליתתפ רללא בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
פלדה 1-00712-02-00-0 גלילי של תקופתיות ובחינות בדיקות לגזים: מיטלטלים גלילים

האנגליתמרותכים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
סגסוגת 1-00712-03-00-0 גלילי של תקופתיות ובחינות בדיקות לגזים: מיטלטלים גלילים

תפראלומיניום האנגליתללא בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תעשייתיים 1-00712-07-00-0 לגזים זיהוי סימני לגזים: מיטלטלים ישראליגלילים  102.96 88.00תק ן



  

  

           
        

     
     
     

    
      

   
      

            
      
      

         
    

      
         

      
    

       
    

            
            
            

       
      

       
    

           
          

       
    

       

רפואיים 1-00712-08-00-0 גזים לזיהוי סימון : לגזים מיטלטלים ישראליגלילים  53.00 45.30תק ן
לכלי 1-00713-00-00-0 בדיקהנורות ושיטות כלליות ישראלירכב:דרישות  70.08 59.90תק ן
1-00713-00-01-0 R2 נורות רכב:נורות ישראלי לכלי  53.00 45.30תק ן
1-00713-00-02-0 H4 נורות רכב:נורות ישראלי לכלי  53.00 45.30תק ן
1-00713-00-03-0 H1 נורות רכב:נורות ישראלי לכלי  53.00 45.30תק ן
1-00713-00-04-0 P21/5W רכב:נורות לכלי ישראלי נורות  53.00 45.30תק ן
1-00713-00-05-0 P21W נורות : רכב לכלי ישראלי נורות  53.00 45.30תק ן
1-00713-00-06-0 R5W רכב:נורות לכלי ישראלי נורות  53.00 45.30תק ן
1-00713-00-07-0 C5W נורות : רכב לכלי ישראלי נורות  53.00 45.30תק ן
בגז 1-00714-00-00-0 לריתוך נלווים-ציוד ולתהליכים לריתוך,לחיתוך גומי האנגליתזרנוקי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בלט 1-00715-00-00-0 להדפסת ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
אופסט 1-00716-00-00-0 להדפסת ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
על 1-00718-00-00-0 משומרים ואשכוליות) (תפוזים מעורבים הדר פרי טיפול-פל חי ידי

ישראליבחום  53.00 45.30תק ן
מאלומיניום 1-00720-00-00-0 ניידים, השקייה ישראליצינורות  53.00 45.30תק ן
הנוזליים 1-00723-00-00-0 לתזקיקיו או גולמי לנפט פלסטיק ישראלימכלי  53.00 45.30תק ן
בשמן 1-00729-00-00-0 סרדינים ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
עגבניות 1-00730-00-00-0 ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
שטח 1-00731-00-00-0 פעילי חומרים של תמיסות להכנת ומקלות סינתטי סבון

ישראליסינתטיים  53.00 45.30תק ן
על 1-00733-00-00-0 המבוססת ניקוי סינתטייםמש חת שטח פעילי חלקית)חו מרים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ס 1-00733-00-00-1 שטח פעילי חומרים על המבוססת ניקוי חלקית)מש חת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ס 1-00733-00-00-2 שטח פעילי חומרים על המבוססת ניקוי חלקית)מש חת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לכסאות 1-00736-00-00-0 מפוליפרופילן וסרטים ישראלינו ח-אריגים  53.00 45.30תק ן
זעירים 1-00740-00-00-0 לנתיכים ישראליתר מילים  53.00 45.30תק ן
תרמיל 1-00740-01-00-0 זעירים: לנתיכים ניתוק5X20תר מילים כושר פעולה, מהיר , 

ישראליגדול  53.00 45.30תק ן
זעירים:תרמיל 1-00740-02-00-0 לנתיכים נמוך5X20תר מילים ניתוק כושר פעולה, מהיר ישראלי ,  53.00 45.30תק ן
זעירים:תרמיל 1-00740-03-00-0 לנתיכים נמוך5X20תר מילים ניתוק כושר מושהה, ישראלי ,  53.00 45.30תק ן
תרמיל 1-00740-04-00-0 זעירים: לנתיכים ניתוק,6.3X32תר מילים כושר פעולה, מהיר

ישראלינמוך  53.00 45.30תק ן
אירוסול 1-00742-00-00-0 האנגליתמנ פקי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

       
             
          

     
      

        
          

     
       

            
      

            
          
         

           
       

         
       

        
    

           
        

       
        

        
     

        
     

    
     
     

דביקים 1-00744-00-00-0 וגליונות סרטים לעשיית ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
קטנה 1-00746-01-00-0 וטונה בוניטו טונה, : דגים העבריתתק ןשי מורי בשפה  102.96 88.00ישראלי
טרכון 1-00746-02-00-0 או (מקרל) קוליאס : דגים ישראלישי מורי  70.08 59.90תק ן
טואלט 1-00747-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
1-00748-00-00-0 (UV) על קרינה מפני להגנה ישראליסגולה-סו ככים  53.00 45.30תק ן
בתפזורת 1-00750-00-00-0 צמר לבידוד: מינרלי ישראליצמר  53.00 45.30תק ן
מעוצבים 1-00751-00-00-0 מוצרים לבידוד: מינרלי העבריתצמר בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
פוליפרופילן 1-00753-00-00-0 עשויים ישראליחב לים  53.00 45.30תק ן
גשם 1-00754-00-00-0 מעילי לעשיית מאושפר  53.00 45.30ישראליתק ןאריג
בניין 1-00755-00-00-0 ואלמנטי בנייה מוצרי של בשרפה לפי-סיוו ג וסיווג בדיקה שיטות

הבדיקה העבריתתו צאות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-00755-01-00-0 שיטות בנייה: חומרי של בשרפה האנגליתתגבות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מבריקים 1-00756-00-00-0 גימור (אלקידיים):צבעי סינתטיים חלקית)צבעים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מבריקים 1-00756-00-00-1 גימור סינתטיים(אלקידיים):צבעי חלקית)צבעים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
גימור 1-00756-00-00-2 צבעי (אלקידיים): סינתטיים חלקית)מבריקיםצבעים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מופעלי 1-00757-02-07-0 חשמליים עבודה התזה-כלי אקדחי ביד: המוחזקים מנוע

דליקים לא מיוחדות-לנוזלים בטיחות ישראלידרישות  70.08 59.90תק ן
ליבה 1-00759-00-00-0 בעלי רכים ישראלילחמים  70.08 59.90תק ן
שומני 1-00760-00-00-0 בסיס על מתוקים ישראליממרחים  53.00 45.30תק ן
משוחזרת 1-00762-00-00-0 מתאית ישראלייריעות  53.00 45.30תק ן
גזית 1-00764-00-00-0 בפזה (גפ"ם) מעובה פחמימני לגז העבריתזרנוקים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
וגיליונות 1-00767-00-00-0 בהרטבהסרטים דביקים ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
פוליאתילן 1-00771-00-00-0 מצופים וקרטון ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
לנשים 1-00772-00-00-0 מתמתחים (גרבונים) מכנס ישראליגרבי  70.08 59.90תק ן
גדילים 1-00773-00-00-0 שלושה בן פוליאמיד ישראליחב ל  53.00 45.30תק ן
טכני 1-00774-00-00-0 פורמאלדהיד ישראליתמיסת  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00775-00-00-0 שריפה למנועי החלקה למיסבי ישראליקסוות  53.00 45.30תק ן
פירות 1-00776-00-00-0 ישראלינקטר  53.00 45.30תק ן
ישראלימעטפות 1-00777-00-00-0  53.00 45.30תק ן
קראפט 1-00778-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
קראפט 1-00779-00-00-0 דמוי ישראלינייר  53.00 45.30תק ן



  

  

       
       

     
      

          
          

         
     

    
       

        
       

        
           

        
      

       
         

      
        

           
     

     
          

       
          

       
           

     
        

    
          

משטחים 1-00780-00-00-0 מרקם סימון ישראלישרטוטים:  53.00 45.30תק ן
שפכים 1-00782-00-00-0 סילוק למערכות ישראליאחודות  53.00 45.30תק ן
הידרטי 1-00783-00-00-0  53.00 45.30ישראליתק ןסיד
דגימה 1-00785-01-00-0 ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
לבדיקה 1-00785-02-00-0 והכנתם מדגמים של בחינה ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
ולכות 1-00785-03-00-0 צבעים לבדיקת תקניים לוחות ולכות: האנגליתצבעים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
באלוטיני) 1-00785-04-00-0 (שיטת משטח התייבשות בדיקת ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
(שיטת 1-00785-05-00-0 ההבזקה נקודת ידי על הסיכון דרגות קביעת ולכות: צבעים

הסגור) ישראליהגביע  53.00 45.30תק ן
סריטה 1-00785-06-00-0 בדיקת ולכות:  139.00 118.80ישראליתק ןצבעים
גלילי) 1-00785-07-00-0 (מוט הגמישות בדיקת ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
בנוזלים 1-00785-09-00-0 העמידות קביעת ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
הדוק 1-00785-10-00-0 עובי ולכות:קביעת האנגליתצבעים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ציפויים 1-00785-11-00-0 של טבעית ולכות:בליה והערכה-צבעים האנגליתחשיפה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לא 1-00785-12-00-0 צבעים דוק של האספקלרי הברק מדידת ולכות: מת כתיים-צבעים

ישראלימע לות-85ו 20,60בזוויות  102.96 88.00תק ן
הסגוליתצבעים 1-00785-13-00-0 המסה קביעת ישראליולכות:  53.00 45.30תק ן
וערב 1-00785-14-00-0 שתי חיתוך בדיקת ולכות: ישראליצבעים  105.07 89.80תק ן
הטחינה 1-00785-15-00-0 דקות קביעת ולכות: ישראליצבעים  102.96 88.00תק ן
שבמיכל 1-00785-16-00-0 החומר כמות קביעת ולכות:  53.00 45.30ישראליתק ןצבעים
הלא 1-00785-17-00-0 החומר של התכולה ולכות:קביעת האנגליתנדיף-צבעים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מסה) 1-00785-18-00-0 (לפי המקשר ותכולת הפיגמנטים תכולת ולכות:קביעת צבעים

המיצוי בשיטת ישראליבצבעים  53.00 45.30תק ן
לאצבעים 1-00785-19-00-0 בחומר בנפח הפיגמנט תכולת קביעת ישראלינד יף-ולכות:  53.00 45.30תק ן
המים 1-00785-20-00-0 תכולת קביעת ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
ייבוש 1-00785-21-00-0 זמן קביעת : ולכות ישראליהתקשות-צבעים  53.00 45.30תק ן
קביעת 1-00785-22-00-0 ולכות: הפיגמנטצבעים ישראליצפיפות  53.00 45.30תק ן
היבשה 1-00785-23-00-0 השכבה של מוגדר בעובי הניגוד יחס קביעת : ולכות צבעים

ישראלישל הצבע  53.00 45.30תק ן
השומן 1-00785-24-00-0 חומצות הפתאלית, האלמימה תכולת קביעת : ולכות צבעים

הרוזין ישראליוחומצות  53.00 45.30תק ן
בשרפה 1-00785-25-00-0 ולכות:תגובה הקצרה-צבעים המנהרה בשיטת חלקית)בדיקה (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

          
        

      
      

      
      

          
        

         
        

        
        

         
         

        
      

        
     

      
       
        
   
       

       
              

        
    

    
         

       
         

     
          

בשרפה 1-00785-25-00-1 ולכות:תגובה הקצרה.-צבעים המנהרה בשיטת חלקית)בדיקה (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00785-26-00-0 שיטות ולכות: צבעיצבעים של בקרצוף לעמידות סטנדרטיות

האנגליתקי ר בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
1-00785-27-00-0 X צבעים חיתוך בשיטת הידבקות ישראלי ולכות:בדיקת  53.00 45.30תק ן
עופרת 1-00785-28-00-0 כלל תכולת קביעת ולכות: של-צבעים ספקטרומטרית שיטה

בלהבה אטומית ישראליבליעה  70.08 59.90תק ן
הבזקה 1-00785-29-00-0 נקודת קביעת ולכות: סגור-צבעים בגביע משקל שיווי ישראלישי טת  102.96 88.00תק ן
קוני) 1-00785-30-00-0 (מוט כפיפה בדיקת ולכות: ישראליצבעים  70.08 59.90תק ן
מדי 1-00785-31-00-0 באמצעות הצמיגות ולכות:קביעת סובבים-צבעים האנגליתצמיגות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לא 1-00785-33-00-0 חומר של הנפח אחוז ולכות:קביעת מדידת-צבעים באמצעות נדיף

מיובש ציפוי של האנגליתהצפיפות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
זרימה 1-00785-34-00-0 גביעי באמצעות הזרימה משך ולכות:קביעת ישראליצבעים  205.92 176.00תק ן
בנייה 1-00789-00-00-0 בעבודות מותרות סטיות בבניינים: העבריתסטי ות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מתרומם 1-00790-00-00-0 לא כוש בעל נחושת מסגסוגת ברז ישראליראש  70.08 59.90תק ן
לאריזה 1-00791-00-00-0 בלחץ מאליו דביק פלסטיק ישראליסרט  70.08 59.90תק ן
פלסטיים 1-00794-00-00-0 מחומרים ישראליכפתורים  53.00 45.30תק ן
בינוני 1-00795-00-00-0 גובה נשים: לגוף תקניות ישראלימידות  53.00 45.30תק ן
למעטפות 1-00796-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
קמעונית 1-00797-00-00-0 למכירה קפל בעלות נייר  53.00 45.30ישראליתק ןשקיות
אופתלמית 1-00798-01-00-0 דרישות-או פטיקה למשקפיים: חתוכות לא מוגמרות עדש ות

חד ורב-לעדשות האנגליתמו קדיות-מוקדיות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
אופטלמית 1-00798-02-00-0 דרישות-או פטיקה למשקפיים: חתוכות לא מוגמרות עדש ות

פרוגרסיביות האנגליתלעדשות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לקליטה 1-00799-00-00-0 אנטנות מתקני (אק"ם), משותפת לקליטה אנטנות מתק ני

רדיו חובבי של אנכית אנטנה נושא ועמוד (אק"א) העבריתאינדיווידואלית בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
שריפה 1-00800-00-00-0 מנועי של לבוכנות רכבטבעות לכלי מדחסים ושל פנימית

ישראליממונעים  53.00 45.30תק ן
ישראליקו מפוסט 1-00801-00-00-0  53.00 45.30תק ן
פנימית 1-00804-00-00-0 שריפה למנועי (שרוולים) צילינדרים ישראליתו תבי  53.00 45.30תק ן
חשמליים 1-00808-00-00-0 מים למחממי ישראליתר מוסטטים  53.00 45.30תק ן
פנימי 1-00809-00-00-0 לשימוש רחיצים מימי תחליב ישראליצבעי  70.08 59.90תק ן
כלורי:שרף 1-00810-00-00-0 ישראליפו ליוויניל  53.00 45.30תק ן
ובמלאכה 1-00811-00-00-0 בתעשיה ידיים לניקוי מינרלי בסיס על ישראלימש חה  53.00 45.30תק ן



  

  

         
         

       
        

    
    

       
           

         
         

       
       

        
             

      
      

        
          

         
    

       
        

            
      

       
            

          
        

       
             

         
    

מפלדהעמודי 1-00812-01-00-0 עמודים העבריתתאורה: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מאלומיניום 1-00812-02-00-0 עמודים תאורה: העבריתעמודי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ורכיביהן 1-00814-00-00-0 והידרוליות פנימטיות גרפיים-מערכות ישראליסמ לים  174.10 148.80תק ן
מאליהםסרטי 1-00815-00-00-0 דביקים לחיפוי ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
מכתבים 1-00816-00-00-0 ישראליתיבות  70.08 59.90תק ן
רצפה 1-00817-00-00-0 ישראלימט ליות  53.00 45.30תק ן
לתינוקות 1-00818-01-00-0 כותנה חיתולי ישראליחיתולים:  53.00 45.30תק ן
1-00818-02-00-0 : חדחיתולים מכנס לתינוקות-חיתולי העבריתפע מיים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חד 1-00818-03-00-0 חיתולים למבוגרים-חיתולים: העבריתפע מיים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-00819-01-00-0 דרישות מסוכנים: חומרים להובלת כביש האנגליתמכליות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מתלקחים 1-00819-02-00-0 לנוזלים מכליות מסוכנים: חומרים להובלת ישראלימכליות  205.92 176.00תק ן
ומשתכים 1-00819-04-00-0 רעילים לחומרים מסוכנים:מכליות חומרים להובלת ישראלימכליות  102.96 88.00תק ן
הניקיון 1-00820-00-00-0 דרגת מבחן חלב: העבריתתק ןבדיקות בשפה  53.00 45.30ישראלי
צמיחה 1-00821-01-00-0 לבתי תרמופלסטיות כיסוי יריעות ומנהרות-יריעות: האנגליתחממות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לחיפויי 1-00821-02-00-0 יריעות ובגננות: בחקלאות לשימוש תרמופלסטיות חיפוי יריעות

נמוכות ולמנהרות האנגליתתק ןקר קע בשפה  237.04 202.60ישראלי
ובדיקות-טק סטיל 1-00823-00-00-0 לאקלום תקניות ישראליאט מוספרות  53.00 45.30תק ן
באריגים 1-00823-02-00-0 המטווה שיעור טקסטיל: למוצרי בדיקה ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
עמידות 1-00823-03-00-0 : טקסטיל למוצרי בדיקה (בדיקהשיטו ת טקסטיל אש של

ישראליאנ כית)  53.00 45.30תק ן
המידות 1-00823-05-00-0 שינוי קביעת טקסטיל: למוצרי בדיקה סימון-שיטו ת הכנה,

ולבוש בד דוגמות של ישראליומדידה  53.00 45.30תק ן
אריגים 1-00823-06-00-0 טקסטיל: למוצרי בדיקה יריעות-שיטו ת רוחב  53.00 45.30ישראליתק ןמדידת
מעבדתיות 1-00823-07-00-0 בדיקה דוגמות הכנת טקסטיל: מוצרי לבדיקת שיטו ת

כימיות לבדיקות בדיקה ישראליופיסות  53.00 45.30תק ן
אריגים 1-00823-08-00-0 טקסטיל: למוצרי בדיקה יריעות-שיטו ת אורך ישראלימדידת  53.00 45.30תק ן
קווית 1-00823-09-00-0 צפיפות בדיקת טקסטיל: למוצרי בדיקה הדוללה-שיטו ת ישראלישי טת  53.00 45.30תק ן
עשויים 1-00823-10-00-0 סיבים טקסטיל: למוצרי בדיקה המתיחה-שיטו ת חוזק בד יקות

יחידים סיבים של ישראליוההתארכות  53.00 45.30תק ן
טקסטיל: 1-00823-11-00-0 למוצרי בדיקה כותנהשיטו ת סיבי של המתיחה חוזק ישראליבד יקת  53.00 45.30תק ן
בחוטים 1-00823-12-00-0 הפיתול בדיקת טקסטיל: למוצרי בדיקה בפתיחה-שיטו ת

ישראליבלבד  53.00 45.30תק ן



  

  

         
     

         
    

      
     

       
       

       
         

         
      

        
      

       
      

        
          

         
       

    
         

         
     

         
    

         
     

           
     

        
      

        
       

        
     

אריגים 1-00823-13-00-0 : טקסטיל למוצרי בדיקה המתיחה-שיטו ת חוזק קב יעת
הרצועה) (שיטת  70.08 59.90ישראליתק ןוההתארכות

אריגים 1-00823-14-00-0 טקסטיל: למוצרי בדיקה (שיטת-שיטו ת המתיחה חוזק קביעת
ישראליהא חיזה)  53.00 45.30תק ן

וההתארכות 1-00823-15-00-0 המתיחה חוזק בדיקת טקסטיל: מוצרי של בדיקה שיטו ת
ישראלישל חוטים  53.00 45.30תק ן

וההתארכותשיטו ת 1-00823-16-00-0 המתיחה חוזק טקסטיל:בדיקות מוצרי של בד יקה
מהאריג הלקוח ישראלישל חוט  53.00 45.30תק ן

סינתטיים 1-00824-00-00-0 מחומרים נעליים ישראלישרוכי  53.00 45.30תק ן
מתכות 1-00826-00-00-0 של שבבי לעיבוד מתחלב ישראלינוזל  53.00 45.30תק ן
מידות 1-00827-00-00-0 אלקטרוליטית: מצופים מואחדים ואומים ישראליבר גים  53.00 45.30תק ן
ציפוי 1-00828-00-00-0 דרישות מגולוונים: ישראליתי לים  53.00 45.30תק ן
בכלי 1-00830-00-00-0 תאוצה ודוושות מצמדים בלמים, להפעלת פלדה כבלי מכללי

חלקית)רכב (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בכלי 1-00830-00-00-1 תאוצה ודוושות בלמים,מצמדים להפעלת פלדה כבלי מכללי

חלקית)רכב. (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מנועי 1-00831-00-00-0 ברכב וחימום קירור למערכות ישראליזרנוקים  70.08 59.90תק ן
בזרם 1-00832-02-01-0 הפועל מגן מפני-מפסק הגנה שילוב ללא והמיועדדלף יתר זר ם

המפסק על הכלליות הדרישות חלות דומים: ולשימושים ביתי לשימוש
הזינה במתח תלויה אינה ישראלישפעולתו  53.00 45.30תק ן

נייר 1-00834-00-00-0 ישראלימפיות  53.00 45.30תק ן
קבע 1-00836-00-00-0 בדפוסי ויצוקים נסכות אבץ: ישראליסגסוגות  53.00 45.30תק ן
בין 1-00837-01-00-0 הגדרות לאלקטרוטכניקה-קובץ יסוד:-05קבוצה-לאומי מושגי

ישראלי 03,02,01פרקים  53.00 45.30תק ן
לאלקטרוטכניקה 1-00837-02-00-0 לאומי בין הגדרות יסוד:-05קבוצה-קובץ ,4מושגי

ישראלי10,15  53.00 45.30תק ן
לאלקטרוטכניקהקובץ 1-00837-03-00-0 לאומי בין מושגי-05קבוצה-הגדרות

ישראלי20,21,30יסוד:פרקים  53.00 45.30תק ן
לאלקטרוטכניקה 1-00837-04-00-0 לאומי בין הגדרות יסוד:-05קבוצה-קובץ מושגי

ישראלי 45,42,41,40,35פרקים  53.00 45.30תק ן
בין 1-00837-05-00-0 הגדרות -מגנטיות-901חלק-לא לקטרוטכניקהלאומי-קובץ

יסוד:פרק ישראלי 01מושגי  53.00 45.30תק ן
בין 1-00837-06-00-0 הגדרות לאלקטרוטכניקה-קובץ מגנטיות:-901קבוצה-לאומי

מגנוט-02פרק  ישראלימצב  53.00 45.30תק ן
בין 1-00837-07-00-0 הגדרות לאלקטרוטכניקה-קובץ מגנטיות:-901קבוצה-לאומי

ישראלי03,04פרקים  53.00 45.30תק ן



  

  

      
     

    
      

      
      

      
     

    
        

      
    

      
          

          
             

             
             
             
            

             
          

           
        

            
       

      
            

        
      

        
       

      
       

לאלקטרוטכניקה 1-00837-08-00-0 לאומי בין הגדרות מכונות 411חל ק-קובץ : 
קבוצה פרקים411-06עד  411-01סיבוביות: מכונות : 

ישראלי 06,05,04,03,02,01  53.00 45.30תק ן
בין 1-00837-09-00-0 הגדרות מכונות411חלק-לא לקטרוטכניקהלאומי-קובץ : 

מגנטיים411-11עד  411-07סיבוביות,קבוצה חלקים ליפופים, : 
פרקים ישראלי 11,10,09,08,07וחשמליים.  70.08 59.90תק ן

בין 1-00837-10-00-0 הגדרות חלק-קובץ לאלקטרוטכניקה סיבוביות,411לאומי :מ כונות
מכניים411-15עד  411-12קבוצה חלקים מכונות,פרקים : התקנת , 

ישראלי 15,14,13,12  53.00 45.30תק ן
לאלקטרוטכניקה 1-00837-11-00-0 לאומי בין הגדרות מכונות411חל ק-קובץ : 

קבוצה מכונות,411-12עד  411-16סיבוביות, אופייני : 
ישראלי 21,20,19,18,17,16פרקים:  70.08 59.90תק ן

הגדרות 1-00837-12-00-0 חלק-בי ןקובץ לאלקטרוטכניקה: סיבוביות,411לאומי מכונות : 
פרקים 411-23עד  411-22קבוצה ומבחנים, ישראלי 23,22: ת פעול  53.00 45.30תק ן

כללי 1-00838-01-00-0 דירתית: להסקה ארובה תנור של ישראלימתקן  53.00 45.30תק ן
דירתית: 1-00838-02-00-0 להסקה ארובה תנור של הסקהמתקן חלקית)תנור (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הסקה 1-00838-02-00-1 תנור דירתית: להסקה ארובה תנור של חלקית)מתקן (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הסקה 1-00838-02-00-2 תנור דירתית: להסקה ארובה תנור של חלקית)מתקן (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הסקה 1-00838-02-00-3 תנור דירתית: להסקה ארובה תנור של חלקית)מתקן (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הסקה 1-00838-02-00-4 דירתית:תנור להסקה ארובה תנור של חלקית)מתקן (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תנור 1-00838-02-00-5 : דירתית להסקה ארובה תנור של חלקית)אר ובהמתקן (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ארובה 1-00838-03-00-0 דירתית: להסקה ארובה תנור של ישראלימתקן  53.00 45.30תק ן
צנרת 1-00838-04-00-0 מיכלים, דירתית: להסקה ארובה תנור של ישראלימתקן  53.00 45.30תק ן
נפח 1-00839-00-00-0 מחוטי גברים ישראלימפוליאמידגרבי  53.00 45.30תק ן
חשמליים 1-00840-01-00-0 לשימושים קלה בלחיצה נדבקים כלליות-סרטים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-00840-02-00-0 (PVC) דוק סרטי חשמליים: לשימושים קלה בלחיצה נדבקים סרטים

כלורי פוליוויניל ישראלי עשויים האנגליתתק ן  139.00 118.80בש פה
רגישי 1-00840-03-00-0 דביקים בדיקה-סרטים שיטות חשמליים: לשימושים האנגליתלח ץ בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
נייר 1-00846-00-00-0 ועיסת קרטון לנייר, בדיקה ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
מחשבים 1-00847-00-00-0 למדפסות רציפים ישראליטפסים  53.00 45.30תק ן
לאסלה 1-00851-00-00-0 העבריתמכל הדחה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חלוק 1-00852-01-00-0 עבודה: משולבת)בגדי (מהדורה ישראלי  102.96 88.00תק ן
עבודה:חלוק 1-00852-01-00-1 משולבת)בגדי (מהדורה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חולצה 1-00852-02-00-0 עבודה: משולבת)בגדי (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן



  

  

      
       

      
          

           
        

           
        

       
      

       
      

        
          
          
          
          
          

        
     

          
      

       
         

       
      

    
        

         
     

        

עבודה:חולצה 1-00852-02-00-1 משולבת)בגדי (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מכנסיים 1-00852-03-00-0 עבודה: משולבת)בגדי (מהדורה ישראלי  70.08 59.90תק ן
עבודה:מכנסיים 1-00852-03-00-1 ישראליבגדי משולבת)תק ן  70.08 59.90(מהדורה
ברגל 1-00854-00-00-0 המופעל ממנועים:עממור רכב לכלי חשמליים ישראליחלפים  53.00 45.30תק ן
התנעה 1-00855-00-00-0 ממסר : ממונעים רכב לכלי חשמליים ישראליחלפים  53.00 45.30תק ן
רווי 1-00857-00-00-0 זכוכית אריג בסיס על דפיפים ישראליאפוקסילו חות  53.00 45.30תק ן
וכימיות 1-00859-01-00-0 פיסיקליות בדיקות דגימה, : גלידה של בדיקה ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
מיקרוביולוגיות 1-00859-02-00-0 גלידה:בדיקות של בדיקה ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
חד 1-00860-00-00-0 לשימוש פחם  53.00 45.30ישראליתק ןפע מי-נייר
אדמה 1-00861-00-00-0 בקור:תפוחי ירקות ישראליאיסום  53.00 45.30תק ן
חומצה 1-00862-03-00-0 של ספקטרופוטומטרית וירקות:בדיקה פירות מוצרי של בדיקות

סורבית וחומצה ישראליבנז ואית  53.00 45.30תק ן
סבולות 1-00865-00-00-0 הנדסיים:רישום וזוויתיותשרטוטים (לינאריות) ישראליקווי ות  53.00 45.30תק ן
בזכוכית 1-00867-00-00-0 כספית העשויים רפואיים משולבת)תר מומטרים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בזכוכית 1-00867-00-00-1 כספית העשויים רפואיים משולבת)תר מומטרים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בזכוכית 1-00867-00-00-2 כספית העשויים רפואיים משולבת)תר מומטרים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בזכוכית 1-00867-00-00-3 כספית העשויים רפואיים משולבת)תר מומטרים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בזכוכית 1-00867-00-00-4 כספית העשויים רפואיים משולבת)תק ןתר מומטרים (מהדורה  53.00 45.30ישראלי
לגומי 1-00868-00-00-0 בדיקה העבריתשיטו ת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
קקאו 1-00871-00-00-0 ישראליחמאת  53.00 45.30תק ן
אוויר 1-00872-01-00-0 ומיזוג הסקה שרברבות, מתקני גרפיים: ישראליסמ לים  102.96 88.00תק ן
שרברבות 1-00872-02-00-0 קבועות גרפיים: ישראליסמ לים  53.00 45.30תק ן
לתלמיד 1-00873-00-00-0 העבריתילקוט בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ומידותיו 1-00875-00-00-0 היסודי כללי:הפרופיל לשימוש איס"ו ישראליתבריגי  53.00 45.30תק ן
איס"ו 1-00876-00-00-0 מטרי וסדרתתבריג לתבריגים היסודיות כללי:המידות לשימוש

לברגים מועדפים ישראליגד לים  53.00 45.30תק ן
מוקפאים:כללי 1-00877-00-00-0 וירקות ישראליפירות  102.96 88.00תק ן
לפלסטיק 1-00878-00-00-0 בדיקה העבריתשיטו ת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ציור 1-00879-00-00-0 ילדיםנייר ולגני ספר ישראלילבתי  53.00 45.30תק ן
קראפט:מולבן 1-00880-00-00-0 ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
רכב 1-00882-00-00-0 בכלי רדיאליים אטימה ישראליקו לרי  53.00 45.30תק ן



  

  

    
       

    
          

       
      

         
         

                
         

       
     

      
         

    
      

      
       

         
     

       
       

      
         

    
      

       
      

       
        

     
      

          
            

         
         

1-00884-01-00-0 ) קשיח כלורי מפוליוויניל תתPVC-Uצנרת ולביוב לתיעול קרקעיים-)
בדיקהללא ושיטות ישראלילחץ: דרישות  174.10 148.80תק ן

1-00884-02-00-0 ) קשיח כלורי מפוליוויניל תתPVC-Uצנרת ולביוב לתיעול קרקעיים-)
ובדיקות ולהתקנה להנחה הוראות : לחץ ישראליללא  53.00 45.30תק ן

נטילת 1-00885-01-00-0 מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה מזוןשיטו ת של מד גמים
מיקרוביולוגיות בדיקות חלקית)לעריכת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן

מזון: 1-00885-01-00-1 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-01-00-2 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה (רוויזיהשיטו ת ישראלי  53.00 45.30חלקית)תק ן
בדיקה 1-00885-01-01-0 שיטות חיים: בעלי ומזון אדם מזון של העבריתכללי-מיקרוביולוגיה בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
כלליות 1-00885-01-02-0 והנחיות דרישות חיים: בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה

מיקרוביולוגיות בשפהלבדיקות ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
לבדיקות 1-00885-02-00-0 דוגמות הכנת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

חלקית)מיקרוביולוגיות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-02-00-1 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לבדיקות 1-00885-02-00-2 דוגמות מזון:הכנת למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

חלקית)מיקרוביולוגיות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
של 1-00885-03-00-0 כללית ספירה מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

אירוביים חלקית)מיקרואורגניזמים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-03-00-1 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
של 1-00885-03-00-2 כללית מזון:ספירת למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

אאירוביים חלקית)מיקרואורגניסמים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מקבוצת 1-00885-04-00-0 החיידקים ספירת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

משולבת)הקוליפורמים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-04-00-1 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה משולבת)שיטו ת (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00885-04-00-2 מקבוצתשיטו ת החיידקים מזון:ספירת למוצרי מיקרוביולוגיות

משולבת)הקוליפורם (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מקבוצת 1-00885-05-00-0 החיידקים ספירת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

צואתי ממוצא ישראליסטרפטוקוקים  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00885-06-00-0 הימצאותשיטו ת קביעת או ספירה מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות

קואגולאז פעילות בעלי אוראוס סטאפילוקוקוס מקבוצת של חיידקים
חלקית) (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן

מקבוצת 1-00885-06-00-1 החיידקים ספירת : מזון למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת
בעלי אוראוס, קואגולאז.סטאפילוקוקוס חלקית)פעילות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן

סלמונלה 1-00885-07-00-0 וזיהוי בידוד מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-07-00-1 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-07-00-2 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

           
            

         
           

      
           

      
           

    
      

         
     

       
        

      
         

       
     

        
      

           
            

       
          

           
          

           
     

       
       

       
      

   
       

        
       

סלמונלה 1-00885-07-00-3 וזיהוי מזון:בידוד למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה חלקית)שיטו ת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00885-08-00-0 ועובששיטו ת שמרים ספירת מזון: למוצרי משולבת)מיקרוביולוגיות (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזון: 1-00885-08-00-1 למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה משולבת)שיטו ת (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ועובש 1-00885-08-00-2 שמנים מזון:ספירת למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה משולבת)שיטו ת (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מחזרי 1-00885-09-00-0 קלוסטרידיה ספירת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

(ולשיי) פרפרינג'נס קלוסטרידיום מאשר ומבחן חלקית)סו לפיט (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מיקרוביולוגיות 1-00885-09-00-1 בדיקה מחזרישיטו ת קלוסטרידיה מזון:ספירת למוצרי

(וולשיי ). פרפרינג'נס קלוסטרידיה מאשר ומבחן חלקית)סו לפיט (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
של 1-00885-10-00-0 הימצאות קביעת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

וספירתם תרמופיליים ישראליחיידקים  53.00 45.30תק ן
נבגים 1-00885-11-00-0 של וספירה הנבטה : מזון למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

ותרמופיליים ישראלימזופיליים  53.00 45.30תק ן
אשריכיה 1-00885-12-00-0 חיידקי ספירת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

ביתא פעילות בעלי ישראליגל וקורונידאז-קו לי  53.00 45.30תק ן
של 1-00885-13-00-0 הקלקול סיבות מזון:בירור למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

בחום משומרים חומציים לא מזון ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
חלב 1-00885-14-00-0 חומצת חיידקי ספירת מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

חלקית) (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חלב 1-00885-14-00-1 חומצת חיידקי ספירת : מזון למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה שיטו ת

חלקית)(לקטובצילוס) (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חלופיות 1-00885-15-00-0 שיטות מזון: למוצרי מיקרוביולוגיות בדיקה העבריתכללי-שיטו ת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חלב 1-00885-18-00-0 ומוצרי חלב חיים: בעלי ומזון אדם מזון של גי לוי-מיקרוביולוגיה

סקזאקי האנגליתאנטרובקטר בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לגילוי 1-00885-19-01-0 אופקית שיטה חיים: בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה

מונוציטוגנס ליסטריה של האנגליתגי לוישיטת-ולספירה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לגילוי 1-00885-19-02-0 אופקית שיטה חיים: בעלי ומזון אדם מזון של מיקרוביולוגיה

מונוציטוגנס ליסטריה של ספירה-ולספירה האנגליתשיטת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
באריגים 1-00886-00-00-0 ישראליפגמים  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-00887-00-00-0 ושיטות כלליות דרישות : שבבים ישראלילו חות  53.00 45.30תק ן
מחופים 1-00887-01-00-0 לא לוחות שבבים: ישראלילו חות  53.00 45.30תק ן
עץ 1-00887-02-00-0 בשכבות מחופים לוחות : שבבים ישראלילו חות  53.00 45.30תק ן
אמינופלסטייםלו חות 1-00887-03-00-0 משרפים קישוט בשכבות מחופים לוחות : שבבים

ישראלי  53.00 45.30תק ן
קרמי 1-00888-00-00-0 מחומר משטחיות קיר ישראלימשתנות  53.00 45.30תק ן
שומנים 1-00892-00-00-0 בסיס על נוזלי ישראליסבון  53.00 45.30תק ן
לתלמידי 1-00894-00-00-0 אחידה חולצה-בתיתלבושת ישראליספר:  53.00 45.30תק ן



  

  

       
          

         
        

      
            
      

          
      

       
      

       
      

        
       

      
      

      
          

      
            

      
       

      
         

      
           

      
       

      
        

      
        

      
             

        
         

בתי 1-00895-00-00-0 לתלמידי אחידה מכנסיים-תלבושת ישראליספר:  53.00 45.30תק ן
לבטון 1-00896-01-00-0 מוספים ולדייס: לבטון האנגליתמוספים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מוספים 1-00896-02-00-0 ולדיס: למלט לבטון, דרישות,-לבטוןמוספים הגדרות,

ותיווי סימון האנגליתהתאמה, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בית 1-00898-00-00-0 לברז זרנוק ישראליאחוד  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-00900-01-00-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  2,340.00 2,000.00תק ן
מיוחדות 1-00900-02-02-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות

מים שואבי ניקוי ולמכשירי אבק האנגליתלשואבי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מיוחדות 1-00900-02-03-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות

חשמליים בשפהלמגה צים ישראלי  205.92 176.00האנגליתתק ן
מיוחדות 1-00900-02-05-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות

כלים האנגליתלמדיחי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מיוחדות 1-00900-02-06-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות

בישול לתנורי לכיריים, בישול, ולמכשיריםלתנורי כיריים הכוללים
נייחים האנגליתדו מים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

מיוחדות 1-00900-02-07-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי ות
כביסה האנגליתלמ כונות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

ומכשירים 1-00900-02-08-0 ביתיים חשמל מכשירי מיוחדותבטי חות דרישות דו מים:
דומים ולמשירים שיער לגוזזי גילוח, האנגליתלמ כונות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מיוחדות 1-00900-02-09-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
דומים מיטלטלים בישול ולמכשירי קלייה למכשירי צלייה, האנגללמ כשירי בשפה ישראלי  322.10 275.30ית תק ן

מיוחדות 1-00900-02-11-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
כביסה האנגליתלמייבשי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-12-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמך מכשירי בטי חות
דומים ומכשירים חימום ישראלילמשטחי האנגליתתק ן  174.10 148.80בש פה

מיוחדות 1-00900-02-13-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
דומים ולמכשירים למחבתות עמוק, בשמן טיגון האנגליתלמ כשירי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

דרישות 1-00900-02-14-0 דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי מיוחדותבטי חות
מטבח האנגליתלמ כשירי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-15-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
נוזלים לחימום האנגליתלמ כשירים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

דומים: 1-00900-02-16-0 ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי מיוחדותבטי חות דרישות
מזון פסולת לסילוק האנגליתלמ כשירים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מיוחדות 1-00900-02-17-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
דומים גמישים חימום ולמכשירי לבוש לפריטי לכריות, האנגליתלש מיכות, בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

חשמל 1-00900-02-23-0 מכשירי דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
בשיער או בעור האנגליתלטי פול בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

      
           

      
           

       
          

      
       

      
       

      
            

      
      

      
        

        
          

       
       

      
          

       
       

      
           

      
       

      
         

      
         

      
        

      
     

      
      

      

מיוחדות 1-00900-02-24-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
קרח לייצור ולמכשירים גלידה למכשירי קירור, האנגליתתק ןלמ כשירי בשפה  486.02 415.40ישראלי

מיוחדות 1-00900-02-25-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
משולבים מיקרוגל תנורי לרבות מיקרוגל, האנגליתלתנורי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

דרישות 1-00900-02-27-0 דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי מיוחדותבטי חות
אופטית לקרינה העור לחשיפת המיועדים האנגליתלמ כשירים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

מיוחדות 1-00900-02-28-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
תפירה האנגליתלמ כונות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

חשמל 1-00900-02-29-0 מכשירי מיוחדותבטי חות דרישות דומים: ומכשירים ביתיים
סוללות האנגליתלמטעני בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-31-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
בישול אדי הקולטים אחרים ומכשירים אדים האנגליתלקולטי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-32-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
עיסוי האנגליתלמ כשירי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מיוחדות 1-00900-02-35-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
מידיים מים האנגליתלמחממי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

לכלי 1-00900-02-45-0 מיוחדות דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
דומים ולמכשירים לחימום מיטלטלים האנגליתעבודה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-52-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשרי בטי חות
הפה להגיינת האנגליתתק ןלמ כשירים בשפה  139.00 118.80ישראלי

מיוחדות 1-00900-02-55-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
גינה ובברכות באקווריומים לשימוש חשמל האנגליתלמ כשירי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

דרישות 1-00900-02-59-0 דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי מיוחדותבטי חות
חרקים האנגליתלקוטלי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מיוחדות 1-00900-02-60-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
(ספא ). מרפא ולאמבטי (ג'קוזי) עיסוי האנגליתלא מבטי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

ביתיים 1-00900-02-66-0 חשמל מכשירי מיוחדותבטי חות דרישות דומים: ומ כשירים
מים ולמיטות האנגליתלמחממים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מיוחדות 1-00900-02-74-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
בטבילה לחימום מיטלטלים האנגליתלמחממים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

מיוחדותבטי חות 1-00900-02-75-0 דומים:דרישות ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי
מסחריים מכירות ולאוטומטי האנגליתלמנפקים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מיוחדות 1-00900-02-76-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
חשמל לגדרות מתח האנגליתלמזיני בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-77-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
הולך-למ כסחות ידי על והמבוקרות החשמל מרשת המופעלות -דשא

האנגליתרגל בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
מיוחדות 1-00900-02-80-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות

האנגליתלמאווררים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

      
         

       
        

      
         

      
      

          
      

      
           

      
          

      
       

       
    

         
       

        
       

    
           

      
            

      
        

        
      

      
       

      
     
       

      
       

מיוחדות 1-00900-02-81-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
חימום. ולשטיחוני רגליים האנגליתלמחממי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מיוחדות 1-00900-02-85-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשיר בטי חות
בדים. לגיהוץ קיטור האנגליתלמ כשירי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

מיוחדות 1-00900-02-89-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
או משולבים מדחס או קירור יחידת בעלי מסחריים קירור למ כישירי

האנגליתמפוצלים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מיוחדות 1-00900-02-91-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות

לקיצוי וגוזמים מאחור המובלים דשא גוזמי ביד, המוחזקים דשא לגוזמי
האנגליתדש א בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

מיוחדות 1-00900-02-95-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
מגורים.למע בבתי לשימוש אנכית נעות מוסכים לדלתות הינע האנגליתרכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-97-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
דומה ולציוד לווילונות לסוככים לתריסים, הינע האנגליתלמערכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

מיוחדות 1-00900-02-98-0 דרישות דומים: ומכשירים ביתיים חשמל מכשירי בטי חות
(מלחלחים) לחות האנגליתלמ כשירי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

דומים:בטיחות 1-00900-21-03-0 ומכשירים ביתיים חשמל מיוחדות-מכשירי דרישות
לדלתות  לשערים, הינע מערכות מיוחדות עבור ודרישות ול חלונות

מתנועתם הנובעים סיכונים האנגליתלמניעת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אנליטיות 1-00902-00-00-0 במעבדות לשימוש בדיקה-מי ם ושיטות ישראלידרישות  70.08 59.90תק ן
עקרונות 1-00904-01-00-0 לבטון: העבריתטפסות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
שחילות 1-00904-02-00-0 תומכות לבטון: ישראליטפסות  237.04 202.60תק ן
עדיפים 1-00905-00-00-0 ישראלימס פרים  53.00 45.30תק ן
בטיחות 1-00907-01-00-0 ולצלייה: לאפייה,לבישול ביתיים גז האנגליתכללי-מכשירי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בטיחותמכשירי 1-00907-02-00-0 ולצלייה: לבישול לאפייה, מכשירים-גז ביתיים

מאולצת אוויר בהסעת הפועלים מצלים או/וגם תנורים האנגליתהכוללים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בטיחות 1-00907-03-00-0 ולצלייה: לאפייה,לבישול ביתיים גז מכשירים-מכשירי

מזכוכית קרמית כירה ישראליהכוללים האנגליתתק ן  174.10 148.80בש פה
באנרגייה 1-00907-04-00-0 מושכל שימוש ולצלייה: לאפייה,לבישול ביתיים גז -מכשירי

האנגליתכללי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
באנרגייה 1-00907-05-00-0 מושכל שימוש ולצלייה: לאפייה,לבישול ביתיים גז -מכשירי

תנורים הכוללים אווירמכשירים בהסעת הפועלים מצלים או /וגם
האנגליתמאולצת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

מוקפא 1-00908-00-00-0 ישראליתירס  53.00 45.30תק ן
נמס 1-00909-00-00-0 העבריתקפ ה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לתעשייה 1-00913-00-00-0 נייר ישראלישקי  53.00 45.30תק ן
טקסטיל 1-00914-00-00-0 למוצרי סימון ישראליתווי ות  53.00 45.30תק ן



  

  

         
      

              
     

         
         

        
             

           
         

      
     

         
         

         
     

            
             
             

           
    

         
        

           
         

         
         

        
             
        

           

טקסטיל 1-00916-00-00-0 מוצרי של הצבע יציבות לבדיקת ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
קשיח 1-00917-00-00-0 כלורי מפוליוויניל ישראלילו חות  53.00 45.30תק ן
חמה 1-00918-00-00-0 בטבילה אבץ ברזלצי פויי יצקת מוצרי ועל פלדה ישראליעל מוצרי  53.00 45.30תק ן
מוקפא 1-00920-00-00-0 ישראליגזר  53.00 45.30תק ן
בנייה 1-00921-00-00-0 חומרי של בשרפה העבריתתגובות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כלליות 1-00921-01-00-0 בנייה:דרישות חומרי של בשרפה העבריתתק ןתגובות בשפה  53.00 45.30ישראלי
מגורים 1-00921-02-00-0 לבנייני בנייה:דרישות חומרי של בשרפה ישראליתגובות  102.96 88.00תק ן
משרדים 1-00921-03-00-0 לבנייני דרישות : בנייה חומרי של בשרפה משולבת)תגובות (מהדורה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חינוךתגובות 1-00921-04-00-0 למוסדות דרישות בנייה: חומרי של העבריתבשרפה בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מסחר 1-00921-05-00-0 לבנייני דרישות בנייה: חומרי של בשרפה ישראליתגובות  70.08 59.90תק ן
ולבנייני 1-00921-06-00-0 עינוג לבתי דרישות בנייה: חומרי של בשרפה תגובות

ציבורית ישראליהתק הלות  102.96 88.00תק ן
מלון 1-00921-07-00-0 לבתי דרישות בנייה: חומרי של בשרפה ישראליתגובות  102.96 88.00תק ן
חולים 1-00921-08-00-0 לבתי דרישות בנייה: חומרי של בשרפה ישראליתגובות  70.08 59.90תק ן
דרישות 1-00921-09-00-0 בנייה: חומרי של בשרפה סגוריםתגובות ישראלילמוסדות  53.00 45.30תק ן
וסימונן 1-00923-00-00-0 מנעלים ישראלימידות  53.00 45.30תק ן
תכים 1-00924-01-00-0 טיפוסי ותפרים: משולבת)מיון וכינוי-תכים (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
תכים 1-00924-01-00-1 טיפוסי : ותפרים וכינוי-תכים משולבת)תק ןמיו ן (מהדורה  139.00 118.80ישראלי
תכים 1-00924-01-00-2 טיפוסי : ותפרים וכינוי-תכים משולבת)מיו ן (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
תפרים 1-00924-02-00-0 טיפוסי : ותפרים וכינוי-תכים ישראלימיו ן  269.10 230.00תק ן
דואר 1-00925-00-00-0  53.00 45.30ישראליתק ןגלויות
משמרים 1-00926-00-00-0 בחומרים המשומרים וירקות פירות העבריתמו צרי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-00928-00-00-0 דרישות לאמבט: נחושת מסגסוגת ניקוז ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
אביק 1-00928-00-01-0 לאמבט: נחושת מסגסוגת ניקוז קביעהאבזרי ואום ישראלימו צא  53.00 45.30תק ן
אמבט 1-00928-00-02-0 מחסום לאמבט: נחושת מסגסוגת ניקוז ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
גלישה 1-00928-00-03-0 אביק לאמבט: נחושת מסגסוגת ניקוז ישראליאבזרי  53.00 45.30תק ן
מזון 1-00929-00-00-0 עם במגע הבא לבן פרפין ישראלישמן  53.00 45.30תק ן
טכני 1-00930-00-00-0 לשימוש לבן מינרלי ישראלישמן  53.00 45.30תק ן
בניין 1-00931-01-01-0 אלמנטי של אש כלליות-עמידות דרישות בדיקה: האנגליתשיטות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בניין 1-00931-01-03-0 אלמנטי של אש שיטת שיטות-עמידות בדבר הבהרות בד יקה:

אש עמידות מבדיקת הפלטים ליישום ומדריך האנגליתהבדיקה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן



  

  

         
       

         
       

         
    

         
    

         
         

         
        

          
       

              
            

         
      

     
      

          
         
         
       

        
         

     
           

             
     

       
        

      
         

       
       

בניין 1-00931-01-04-0 אלמנטי של אש ספציפיות-עמידות דרישות בדיקה: שיטות
אנכיים מפרידים נושאים ישראלילא למנטים  70.08 59.90תק ן

בניין 1-00931-01-05-0 אלמנטי של אש ספציפיות-עמידות דרישות בדיקה: שיטות
אופקיים מפרידים נושאים ישראלילא למנטים  70.08 59.90תק ן

בניין 1-00931-01-06-0 אלמנטי של אש ספציפיות-עמידות דרישות בדיקה: שיטות
ישראלילקורות  102.96 88.00תק ן

אלמנטי 1-00931-01-07-0 של אש ספציפיות-בנייןעמידות דרישות בדיקה: שיטות
ישראלילע מודים  70.08 59.90תק ן

בניין 1-00931-01-08-0 אלמנטי של אש ספציפיות-עמידות דרישות בדיקה: שיטות
לא אנכיים-לא למנטים מפרידים האנגליתנושאים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

בניין 1-00931-01-09-0 אלמנטי של אש ספציפיות-עמידות דרישות בדיקה: שיטות
לא תקרה האנגליתנו שאים-לא למנטי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

מפני 1-00931-02-00-0 אטימה מערכות של בדיקה בניין:שיטות אלמנטי של אש עמידות
האנגליתאש ותוצריה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

אלמנטי 1-00931-03-00-0 של אש מזוגגיםעמידות אלמנטים של בדיקה שיטות האנגליתבניין: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
חמים 1-00932-00-00-0 מים דודי של הסקה חדרי של אש ישראליבטי חות  53.00 45.30תק ן
דרכים 1-00934-00-00-0 לסימון חומרי-חו מרים והשמת לסימון אספלט דרכי הכ נת

בשפהסי מון ישראלי  53.00 45.30העבריתתק ן
ושיטות 1-00938-01-00-0 כלליות דרישות בבניינים: לשימוש שטוחה זכוכית לו חות

חלקית)בדיקה (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דריש 1-00938-01-00-1 בבניינים: לשימוש שטוחה זכוכית חלקית)לו חות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שקופה 1-00938-02-00-0 זכוכית בבניינים: לשימוש שטוחה זכוכית חלקית)לו חות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בבניינים:זכוכי 1-00938-02-00-1 לשימוש שטוחה זכוכית חלקית)לו חות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בטיחות 1-00938-03-00-0 זכוכית בבניינים: לשימוש שטוחה זכוכית  174.10 148.80ישראליתק ןלו חות
דרישות 1-00938-07-00-0 בידוד זכוכית יחידות : בבניינים לשימוש שטוחה זכוכית לו חות

המערכת לתיאור וכללים מידות סבולות האנגליתכלליות, בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מוקפאת 1-00939-00-00-0 ישראליאפונה  53.00 45.30תק ן
אזרחיתתכן 1-00940-01-00-0 בהנדסה וביסוס גאוטכניקה העבריתגאוטכני: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תמך 1-00940-03-01-0 קירות גאוטכני: בקרקע-תכן רתומים זיזיים וקירות כובד העבריתקירות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
למטרות 1-00940-04-01-0 קרקעות וייצוב חיזוק גאוטכני: קרקע-הנ דסיותתכן מס מור

סלע העבריתובירוג בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הנדסיות 1-00940-04-02-0 למטרות מבנים וייצוב גאוטכני:חיזוק קרקע-תכן עו גני

העבריתמדויסים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ממונעים 1-00941-00-00-0 רכב בכלי בטיחות לחגורות ישראליעי גונים  53.00 45.30תק ן
בתי 1-00942-00-00-0 לתלמידי אחידה חצאית-תלבושת ישראליספר:  53.00 45.30תק ן
סידן 1-00943-00-00-0 בסיס על סיכה ישראלימש חת  53.00 45.30תק ן



  

  

        
        

      
       

     
             

        
        

       
      

       
       

      
       

         
       

            
       

       
       

       
         

        
       

      
       

           
   

            
      

         
       

          
      

          

לאשפה 1-00944-00-00-0 פוליאתילן חלקית)שקי (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לאשפהשקי 1-00944-00-00-1 חלקית)פו ליאתילן (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מאפה 1-00945-00-00-0 לאריזת פוליאתילן ישראלישקיות  53.00 45.30תק ן
בחקלאות 1-00946-00-00-0 לריסוס גומי ישראליזרנוקי  53.00 45.30תק ן
קרמי 1-00948-00-00-0 מחומר ישראליבידה  53.00 45.30תק ן
בניין 1-00950-00-00-0 למנעול-פרזול גלילי בדיקה-מנ גנון ושיטות האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זרימה 1-00951-00-00-0 לתרשים סמלים מידע: ישראליעיבוד  53.00 45.30תק ן
כרים 1-00952-00-00-0 וסימון כרים מידות מיטה: ישראליכלי  53.00 45.30תק ן
חוזר 1-00955-00-00-0 לשימוש פוליאולפין ישראליאר גזי  53.00 45.30תק ן
לגילוי 1-00956-00-00-0 בדיקה שיטת ומוצריו: חלב של מיקרוביולוגיות בדיקות

חלב באבקת חיוביים קואגולאז ישראליסטאפילוקוקים  53.00 45.30תק ן
שפכים 1-00958-01-00-0 לסילוק פלסטיק צנרת הבניין:מערכות בתוך וחמים) (קרים

פוליפרופילן האנגליתמערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בניינים: 1-00958-02-00-0 בתוך וחמים) (קרים שפכים לסילוק פלסטיק צנרת מערכות

פוליפרופילן לצנרת התקנה העבריתהוראות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לכליתאימות 1-00961-01-01-0 ביתיים, חשמל למכשירי דרישות אלקטרומגנטית:

דומים חשמל ולמכשירי חשמליים האנגליתפליטה-עבודה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הפרעות 1-00961-03-01-0 אופייני של מדידה ושיטות גבולים אלקטרומגנטית: תאימות

מתת ברכב-רדיו המותקנים ואלקטרוניים חשמליים והקשוריםמכללים
אוטומוטיביות בטיחות האנגליתלמערכות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

1-00961-05-01-0 ) ורפואי מדעי תעשייתי, ציוד אלקטרומגנטית: או פייני-) ISMתאימות
רדיו בתדר מדידה-הפרעות ושיטות האנגליתגבולים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידעתאימות 1-00961-06-02-0 טכנולוגיית ציוד חסינות-אלקטרומגנטית: -או פייני
בדיקה ושיטות האנגליתגבולים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

ולמסועי 1-00961-07-01-0 לדרגנועים למעליות, קבוצתי אלקטרומגנטית:תקן תאימות
האנגליתהפרעות-לכת  בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

גנרי 1-00961-08-02-0 תקן אלקטרומגנטית: תעשייתיות-תאימות בסביבות האנגליתחסינות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אש, 1-00961-09-02-0 אזעקת מערכות לרכיבי חסינות אלקטרומגנטית:דרישות תאימות

מצוקה למצבי אזעקה ומערכות פריצות לגילוי אזעקה האנגליתמערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
רכב 1-00961-10-00-0 כלי לאישור הנוגעות אחידות הנחיות אלקטרומגנטית: תאימות

אלקטרומגנטית תאימות של האנגליתמהיבטים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
גנרי 1-00961-10-02-0 תקן אלקטרומגנטית: לשימוש-תאימות המיועד ציוד חסינות

ותעשייה מסחר מגורים, האנגליתקל הבסביבות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ורפואי 1-00961-11-00-0 תעשייתי,מדעי ציוד אלקטרומגנטית הפרועות-תאימות אוי יני

רדיו מדידה-בתדר ושיטות האנגליתגבולות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן



  

  

          
          

       
      

      
       

            
       

         
      

       
            

         
          

       
      

          
        

       
      

       
      

       
      

          
           

          
        

        
       

      
       

           
       

         
        

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

-ת ימינפה פישרי עונמויט שי כל ,בכרי כל :תיטנמגו רטקלאת ומיתא
ץ ומחם טילקמל עה נלהגה דידמת טוישות ולוגב-יו רדת ערפהי נייפאו

ה רובחתהי לכל

1-00961-12-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ה דידמת ושיט-ה דידמוה קידבת וקינכט:תיטנמגורטקלאת ומיתא
ל משהחת וכילא

1-00961-12-43-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
י לכל ,םייתיבל משחי רישכמלת ושירד :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ה יטפל-ם ימודל משחי רישכמלום יילמשחה דועב

1-00961-14-01-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

י לכל ,םייתיבל משחי רישכמלת ושירד :תיטנמגורטקלאת ומיתא
-ם ימודל משחי רישכמלום יילמשחה דטעב י תצובקן תקת וניחס-
ר צולמ

1-00961-14-02-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת וערפהי נייפואל שה דידמת ויטשום ילובג :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ה מודד יוצוי למשחה רואתד יוצל שיו רד

1-00961-15-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
-ה וולנד יוצוה יזיוולוטל וקי רודישלם טילמק :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ה דידמת טוישום ילוגב-ת וניסחי נייפאו

1-00961-20-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
-ת וניסחי נייפואע דיהמת ייגולונכטד יוצ:תיטנמגורטקלאת ומיתא
ה קידבת וטישות ולוגב

1-00961-24-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02

-ת ימינפה פרשי עונמוט ישי כל ,בכרי כל :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ם טילקמל עה נלהגה דידמת ויטשות ולוגב-יו דרת וערפהי נייפמא
ב כרבם ינתקוהמ

1-00961-25-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02
ה ידמטילמוד יוצל שת יטנמגורטקלאת ומיאת:תיטנמגורטקלאת ומיתא

ה יטפלת ושידר-
1-00961-32-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ה ידמטילומד יוצל שת יטנמגורטקלאת ומיאת :תיטנמגורטקלאת ומיתא

ת וניסחת ושידר-
1-00961-35-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
יו דרד יולצ EMC)(ת יטנמגורטקלאת ומיאת :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ת יוכללת יונכטת ושידר-יו דרי תורישול

1-00961-48-01-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10

-DCS)ו (GSMד יולצם ידחיומם יתנא-יו רדי תורישל שוו ירדד יוצשל 
ל טליטמוד ייניו רדזק בלת ויתרפסת ויאתיו רדת וכרעמל שה וולנד יולצו

 (EMC)ןקת :תיטנמגורטקאלת ומיתאת טינמגורטקלאת ומיאתל

1-00961-48-07-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 יקנ )טוןקל ימת-ידון, נפורפ(טון אצ 1-00963-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 יתיישעתש ומישל )ןזנבל ית(מן אולטו 1-00964-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 גהירלסה נתוכה מטוו 1-00966-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ם ירישכממ): "גפ(ה בועמי נמיחמפז גם יכרוצהם ילטליטמם ירישמכ
ר ישיץ חלבת יזגה זפבמ "גפם יכרוהצ

1-00968-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ם ימחמממ): "גפ(ה בועמי נמיחמפז גם יכרוצהם ילטליטמם ירישמכ
ו אם יניינבלץ ומחש ומישל ")היירטפי מחממ ("ה בוראא ללם ינרקו

ב יטהם יררוואמם יחטבש

1-00968-02-00-0 



  

  

       
       

      
       

          
      

         
           

         
    

       
    

     
         

        
          

           
        

           
       

        
         

          
       

            
     

          
        

          
          

       
     
        

משפתים 1-00968-03-00-0 (גפ"מ): מעובה פחמימני גז הצורכים מיטלטלים מכשירים
מחוץ מצלה,לשימוש בהם שמשולב אלה עצמם,לרבות בפני העומדים

האנגליתתק ןלבניינים בשפה  237.04 202.60ישראלי
מכשירי 1-00968-04-00-0 (גפ"מ): מעובה פחמימני גז הצורכים מיטלטלים מכשירים

לבניינים מחוץ לשימוש ("ברביקיו ") האנגליתצלייה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ונוער 1-00971-00-00-0 ילדים ישראלינע לי  70.08 59.90תק ן
קרמי 1-00972-00-00-0 מחומר מטבח העבריתכיור בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ביתי 1-00973-00-00-0 לשימוש זוויתי שסתום מים: לקווי מתכת ישראלישסתום  53.00 45.30תק ן
נתונים 1-00974-00-00-0 אוכלוסין-עיבוד בקובצי נתונים רכיבי מידע: פרטי-העברת

ישראליזי הוי  53.00 45.30תק ן
כימיים 1-00978-00-00-0 בחומרים עמידות תרמופלסטיים: חומרים העשויים -מו צרים

ישראלימדריך  70.08 59.90תק ן
מוקפאת 1-00979-00-00-0 ישראלישע ועית  53.00 45.30תק ן
ופריטית 1-00982-00-00-0 פרליטית שחורה, חשילה ברזל ישראלייצקת  53.00 45.30תק ן
זורמים 1-00983-01-00-0 מונחים-הנדסת הגדרות ואבזריהם: ישראליצינורות  53.00 45.30תק ן
זורמים 1-00983-02-00-0 וברזים-הנדסת מגופים שסתומים, : מונחים ישראליהגדרות  269.10 230.00תק ן
בניין:-אקוסטיקה 1-00985-01-00-0 ובאלמנטי בבניינים קול בידוד של מפנידירוג בידוד

באוויר נישא האנגליתקו ל בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מפני-אקוסטיקה 1-00985-02-00-0 בידוד בניין: ובאלמנטי בבניינים קול בידוד של דירוג

הולם האנגליתקו ל בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
חוזר 1-00987-00-00-0 למילוי מיטלטלים הלון ישראלימט פי  70.08 59.90תק ן
על 1-00988-00-00-0 המוכנים מוגזים למים מתכת הצרכן-סי פון ישראלייד י  53.00 45.30תק ן
על-בקבוקוני 1-00989-00-00-0 המוכנים מוגזים מים של מתכת הצרכן-גז לסיפון ישראליידי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-00990-01-00-0 ראשוניות: בשפהסו ללות ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
וחשמליים 1-00990-02-00-0 פיזיים מאפיינים עבור דרישות מפרטי ראשוניות: האנגליתסו ללות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מוקפא 1-00991-00-00-0 ישראליפלפל מתוק  53.00 45.30תק ן
גוף 1-00993-01-00-0 של מדידה נוהל הגדרות, לבוש: מידות ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-00993-02-00-0 סימון הוראות לבוש: גודלי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
ולילדים 1-00993-03-00-0 לנערים לגברים, עליונים בגדים לבוש: גודלי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
לנשים, 1-00993-04-00-0 עליונים בגדים לבוש: גודלי ולילדותסי מון ישראלילנערות  53.00 45.30תק ן
לנערים 1-00993-05-00-0 לגברים, תחתונים בגדים לבוש: גודלי סי מון

ולילדות ישראליולילדים,לנשים,לנערות  53.00 45.30תק ן
תינוקות 1-00993-06-00-0 בגדי לבוש: גודלי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן



  

  

        
        

       
          
           

        
         

          
           

          
           

          
      

           
        

             
        

     
             

          
        

         
      

         
        

       
    

    
     

    
       

    
          

            
             

גודלי 1-00993-07-00-0 גרבייםסי מון : ישראלילבוש  53.00 45.30תק ן
ראש 1-00993-08-00-0 כיסויי לבוש: גודלי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
כפפות 1-00993-09-00-0 לבוש: גודלי ישראליסי מון  53.00 45.30תק ן
פעולה 1-00994-01-00-0 ודרישות בטיחות דרישות אוויר: האנגליתמז גני בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
במעבדה 1-00994-03-00-0 אקוסטית מדידה שיטות אוויר: העבריתמז גני בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
התקנה 1-00994-04-00-0 אוויר: העבריתמז גני בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מוגנים 1-00994-05-00-0 במרחבים אוויר:התקנה העבריתמז גני בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מיטלטלים 1-00995-01-00-0 תנורים טבעי: בגז או בגפ"ם המופעלים ביתיים חימום תנורי

בגפ"ם המופעלים ארובה, ללא חלל, האנגליתלחימום בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
גז 1-00995-02-00-0 מכשירי טבעי: בגז או בגפ"ם המופעלים ביתיים חימום תנורי

מוצקידקורטיביים דלק של בערה האנגליתהמדמים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
הסעה 1-00995-03-00-0 תנורי טבעי: בגז או בגפ"ם המופעלים ביתיים חימום תנורי

האנגליתעצ מאיים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
תנורים 1-00995-04-00-0 טבעי: בגז או בגפ"ם המופעלים ביתיים חימום עם הסעתתנורי

תוצרי או/וגם לבערה אוויר להובלת לסיוע מפוח מאולצת,ללא אוויר
מ גדול שאינו נצרך חום הספק האנגליתקו"ט-70בערה,בעלי בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

הסעה 1-00995-05-00-0 תנורי טבעי: בגז המופעלים ביתיים חימום תנורי
אוויר להובלת לסיוע מפוח תוצריעצ מאיים,הכוללים או/וגם לבערה

מ גדול שאינו נצרך חום הספק האנגליתקו"ט-20בערה,בעלי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
הסעת 1-00995-06-00-0 עם תנורים טבעי: בגז או בגפ"ם המופעלים ביתיים חימום תנורי

נצרך חום הספק מפוח,בעלי מבערי חלל,עם לחימום מאולצת אוויר
מ גדול האנגליתו" טק-70שאינו בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

רפואי 1-00997-00-00-0 לשימוש ישראליאגדים  53.00 45.30תק ן
שימוש 1-01000-00-00-0 כללי יחידות: של (מב"ל) לאומית הבין ישראליהמערכת  53.00 45.30תק ן
הבין 1-01000-01-00-0 אורך,-המערכת יחידות יחידות: של (מב"ל) נפח,לאומית שט ח,

תדר תאוצה, מהירות, זמן, ישראליזווית,  53.00 45.30תק ן
הבין 1-01000-02-00-0 ויחידות-המערכת למכניקה יחידות:יחידות של (מב"ל) לאומית

ישראליחו ם  70.08 59.90תק ן
הבין 1-01000-03-00-0 ויחידות-המערכת חשמל יחידות יחידות: של (מב"ל) לאומית

 70.08 59.90ישראליתק ןמגנטיות
הבין 1-01000-04-00-0 קרינה-המערכת ויחידות אור יחידות יחידות: של (מב"ל) לאומית

ישראליאלקטרומגנטית  53.00 45.30תק ן
הבין 1-01000-05-00-0 אקוסטיקה-המערכת של יחידות יחידות: של (מב"ל) ישראלילאומית  53.00 45.30תק ן
אש 1-01001-01-01-0 ואוורורבטי חות אוויר מיזוג מערכות האנגליתבבניינים: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ואוורור 1-01001-01-02-0 אוויר מיזוג חימום, מערכות בבניינים: אש האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

         
       

        
         

      
        

       
         

         
          

      
         

           
      

       
           

       
           

       
            

       
           

      
         

       
        

        
             

         
        

        
        

          
        

            
              

       
           

מגורים 1-01001-02-01-0 בבנייני עשן בקרת מערכות בבניינים: אש עדבטי חות שגובהם
העבריתמט ר 13 בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

בנייני 1-01001-02-02-0 (למעט בבניינים עשן בקרת מערכות בבניינים: אש בטי חות
םעד שגובהם גדולים 13מגורים וחללים אטריומים קניונים, מטר ),

העבריתדו מים. בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אש 1-01001-02-04-0 חדבטי חות בבניינים עשן פינוי מערכות למעט-בבניינים: קו מתיים,

מגורים העבריתבנייני בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אש 1-01001-03-00-0 בבניינים:מדפי אש האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
עשן 1-01001-04-00-0 מדפי בבניינים: אש האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בישול 1-01001-06-00-0 במערכות אש מפני והגנה אוורור בקרת בבניינים: אש בטי חות

העבריתמס חריות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ולעשן 1-01001-07-00-0 לחום שליטה בבניינים:מערכות אש מונעים-בטי חות מפוחים

וחום עשן להוצאת חשמל בשפהעל ידי ישראלי  237.04 202.60האנגליתתק ן
מונחים 1-01002-00-00-0 האנגליתגו מי:הגדרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
קרמיים, 1-01003-01-01-0 כלים מזון: עם במגע הבאים מכלים וקדמיום עופרת שחרור

קרמיים מזכוכית-כלים הגשה וכלי בדיקה-זכוכיתיים האנגליתשי טת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
קרמיים, 1-01003-01-02-0 כלים מזון: עם במגע הבאים מכלים וקדמיום עופרת שחרור

קרמיים מזכוכית-כלים הגשה וכלי מותרים-זכוכיתיים האנגליתגבולות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מתכת 1-01003-02-01-0 כלי מזון: עם במגע הבאים מכלים וקדמיום עופרת שחרור

פורצלןהמ צופים ובאמייל גגוגי בדיקה-בא מייל האנגליתשי טת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מתכת 1-01003-02-02-0 כלי מזון: עם במגע הבאים מכלים וקדמיום עופרת שחרור

פורצלן ובאמייל זגוגי באמייל מותרים-המ צופים האנגליתגבולות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
זכוכית 1-01003-03-01-0 כלי מזון: עם במגע הבאים מכלים וקדמיום עופרת שחרור

בדיקה-עמוקים האנגליתשיטת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
זכוכוית 1-01003-03-02-0 כלי מזון: עם במגע הבאים מכלים וקדמיום עופרת שחרור

מותרים-עמוקים האנגליתגבולות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
(רצפות) 1-01004-01-00-0 ותקרות קירות של אקוסטי בידוד מגורים: בבנייני אקוסטיקה

הבניין חללי ליתר דירה חללי חישוב-שבין ושיטות העבריתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
כניסה 1-01004-02-00-0 דלתות מכללי של אקוסטי בידוד מגורים: בבנייני -אקוסטיקה

בדיקהדרישות העבריתושיטות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ממעליות 1-01004-03-00-0 הנגרם הקול לחץ מפלס מגורים: בבנייני -אקוסטיקה

בדיקה ושיטות העבריתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תברואה 1-01004-04-00-0 ממתקני הנגרם הקול לחץ מפלס מגורים: בבנייני -אקוסטיקה

בדיקה ושיטות העבריתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
עם 1-01005-01-00-0 בעבודה המשמשים הגנה ומכשירי התקנים , מגן ביגוד : מתח גלאי

עד חשמלי בציוד חיים חד 1000קווי מתח מתח בוחן : קו טבי-וו לט
עד חילופים ישראליוו לט 250למתח  53.00 45.30תק ן

דו 1-01005-02-00-0 גלאים מתח: עד-גלאי למתח ישראליוו לט 1000קו טביים  70.08 59.90תק ן



  

  

     
           

         
     

          
    

        
     

         
      

       
       

        
     

          
     

         
        

         
       

         
         

         
    

      
            

       
        

        
        

         
       

     
    

ומוצריו 1-01006-00-00-0 ישראלימר ציפן  53.00 45.30תק ן
תפירה 1-01008-02-00-0 מכניות-מכונות דרישות : ביתי לשימוש ישראלימכונות  53.00 45.30תק ן
סמליםסרטוטים 1-01010-01-00-0 כללים, תנוחה: ושל צורה של סבולות טכניים:

בסרטוטים ישראליורישומים  70.08 59.90תק ן
מקסימום 1-01010-02-00-0 של העיקרון תנוחה: ושל צורה של סבולות טכניים: סרטוטים

ישראליהחומר  53.00 45.30תק ן
תנוחה 1-01010-03-00-0 ושל צורה של סבולת טכניים: לסבולות סרטוטים מידות רישום

ישראלישל פרופילים  53.00 45.30תק ן
מעשיות 1-01010-04-00-0 דוגמות : תנוחה ושל צורה של סבולות : טכניים סרטוטים

בסרטוטים סבולות ישראלילציוני  70.08 59.90תק ן
נלווה:דרישות 1-01011-01-01-0 תקן כלליות בטיחות רפואי:דרישות לשימוש חשמלי ציוד

רפואיות חשמליות למערכות ישראליבטי חות  139.00 118.80תק ן
של 1-01011-02-27-0 ניטור ציוד לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

חשמלית לב ישראלירש מת  174.10 148.80תק ן
דם 1-01011-02-34-0 לחץ לניטור חודרני ציוד רפואי: לשימוש חשמלי ציוד -בטי חות

מיוחדות בטיחות ישראלידרישות  174.10 148.80תק ן
מיטלטלים 1-01012-00-00-0 מטפים של הכיבוי כושר ישראלידירוג  53.00 45.30תק ן
ביד 1-01013-01-00-0 למילוי טפסים טפסים: ישראליתי כון  53.00 45.30תק ן
לאופנים 1-01016-01-00-0 מגן כנפות עפר: לעבודות הנדסי מכני ישראליציוד  53.00 45.30תק ן
מתיחה 1-01017-01-00-0 בדיקת פלדה: לבדיקת ישראלישיטו ת  70.08 59.90תק ן
צינורות 1-01017-02-00-0 של מתיחה בדיקת פלדה: לבדיקת ישראלישיטו ת  102.96 88.00תק ן
כלליות 1-01018-00-00-0 בטיחות דרישות רציף: מכני לשינוע ישראליציוד  53.00 45.30תק ן
בתי 1-01019-00-00-0 לתלמידי אחידה (סוודרים)-תלבושת ומקטורה פקרס ישראליספר:  53.00 45.30תק ן
ישראליכלור 1-01021-00-00-0  53.00 45.30תק ן
אש 1-01022-00-00-0 לכיבוי ישראליאבקה  53.00 45.30תק ן
אש 1-01022-01-00-0 כיבוי אמצעי אש: לאבקות-כיבוי אבקותדרישות (למעט אש כיבוי

ד) האנגליתמדר גה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
במתח 1-01025-00-00-0 לעבודה המיועדים מבודדים מברגים ביד: המופעלים עבודה כלי

מחורצים 1000עד  לברגים ישראליוו לט  53.00 45.30תק ן
הורסות 1-01026-02-00-0 לא בדיקות של ישראליסמ לים  53.00 45.30תק ן
ערבולת 1-01026-03-00-0 בזרמי פלדה צינורות בדיקת הורסות: לא ישראליבדיקות  53.00 45.30תק ן
הידרוסטטית 1-01026-04-00-0 דלף בדיקת הורסות: לא ישראליבדיקות  53.00 45.30תק ן
לא 1-01026-05-00-0 לבדיקות מדריך (הורסות): הרסניות לא של-בדיקות הרסניות

ישראלירת כים  237.04 202.60תק ן



  

  

    
         

      
       

         
        

          
         

      
         

          
       

          
         

        
         

          
             

          
              

        
        

          
           

         
       

          
           

         
         

         
          

         
          

         
          

      
     

לא 1-01027-01-00-0 מתכתיים-הו רסות-בדיקות חומרים של רדיוגרפיות:בדיקות בד יקות
גמה-בקרני ובקרני בסיסיים-איקס האנגליתכללים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

הורסות 1-01027-02-00-0 לא מחברים-בדיקות של בדיקות רדיוגרפיות: בד יקות
האנגליתבהתכהמרותכים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

אולטרה 1-01028-00-00-0 בפלדה-בדיקות מרותכים מחברים של ישראליקו ליות  102.96 88.00תק ן
הרסניות 1-01029-00-00-0 לא חודר-בדיקות בעזרת כלליים-בדיקה ישראליעקרונות  70.08 59.90תק ן
1-01030-00-00-0 : מרותכים מגנטייםמחברים בחלקיקים בדיקה ישראלישיטת  53.00 45.30תק ן
וצנרת 1-01032-01-00-0 דלק להחסנת מכלים לחץ, מכלי ריתוך : ריתוך נוהלי אישור

פלדה העשויים ישראלילח ץ  205.92 176.00תק ן
פלדה 1-01032-02-00-0 קונסטרוקציות ריתוך : ריתוך נוהלי ישראליאישור  237.04 202.60תק ן
בניין 1-01034-01-00-0 באלמנטי קול בידוד של מעבדה מדידות יישום-אקוסטיקה: כללי

ספציפיים האנגליתלמוצרים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
בניין 1-01034-02-00-0 ובאלמנטי בבניינים קול בידוד של מדידות קב יעה,-אקוסטיקה:

הנתונים דיוק של ויישום ישראליאי מות האנגליתתק ן  139.00 118.80בש פה
בניין 1-01034-03-00-0 באלמנטי קול בידוד של מעבדה מדידות מדידת-אקוסטיקה:

באוויר נישא קול האנגליתבידוד בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בניין 1-01034-04-00-0 ובאלמנטי בבניינים קול בידוד של מדידות מדידות-אקוסטיקה:

בידוד של חדריםבאתר בין באוויר נישא האנגליתקו ל בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בניין 1-01034-05-00-0 ובאלמנטי בבניינים קול בידוד של מדידות מדידות-אקוסטיקה:

ובחזיתות חזית באלמנטי באוויר נישא קול בידוד של האנגליתבאתר בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בניין 1-01034-06-00-0 באלמנטי קול בידוד של מעבדה מדידות מדידת-אקוסטיקה:

הולם קול האנגליתבידוד בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בניין 1-01034-07-00-0 ובאלמנטי בבניינים קול בידוד של מדידות מדידות-אקוסטיקה:

ברצפות הולם קול בידוד של האנגליתבאתר בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בניין 1-01034-08-00-0 באלמנטי קול בידוד של מעבדה מדידות דרישות-אקוסטיקה:

מדידה האנגליתונוהלי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
באוויר 1-01034-09-00-0 נישא קול של באיגוף העברה של מעבדה מדידות אקוסטיקה:

סמוכים חדרים בין הולם קול קלים-וש ל אלמנטים עבור כאשריישום
קטנה השפעה יש האנגליתלחיבור בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

בניין 1-01034-10-00-0 באלמנטי קול בידוד של מעבדה מדידות דרישות-אקוסטיקה:
בדיקה ולציוד בדיקה האנגליתלמתקני בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

נגרר 1-01035-01-00-0 לרכב גורר רכב בין חשמל במתח-חיבורי הפועל לרכב חיבורים
ממין 12 ישראלי(ר גיל)12Nוו לט  53.00 45.30תק ן

נגרר 1-01035-02-00-0 לרכב גורר רכב בין חשמל במתח-חיבורי הפועל לרכב חיבורים
ממין 12 ישראלי(נוסף)12Sוו לט  53.00 45.30תק ן

נגררחיבורי 1-01035-03-00-0 לרכב גורר רכב בין הרוחב-חש מל קורת על התקנה
גורר ברכב ישראליהא חורית  53.00 45.30תק ן

מוקפא 1-01036-00-00-0 ישראליברוקולי  53.00 45.30תק ן



  

  

       
        

      
        

       
          

         
           

        
           

           
           

               
         

        
        

         
     

    
       

    
            

     
              

     
        

      
         

      
       

           

י לארשין תק 45.30 53.00

-םרזבל עופהב לושמן מגק סמפ י תיבש ומישלר יתםרזבוף דל-
ה ניאו תלועפשק סמפל עת יוכללהת ושידרהת ולחם: ימודם ישומישול

ה ניזהח תמבה ויתל

1-01038-02-01-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 -םינרועג ינדימה רהד ציותוחיבט- 1-01039-00-00-0 

ילארשין תק 118.80 139.00 יטמתמך ידרמום יחנומת ודרהג :תוניאמ 1-01041-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 המירזם ישרתבם ילמסל שר ובחיי כלל :עדימד ובעי 1-01043-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00 יכללם:יניינבל שי מרתד ודבי 1-01045-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 םירומגי תבם: יניינבל שי מרתד ודבי 1-01045-01-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 ךוניחת ודסומם: ינייבנל שי מרתד ודבי 1-01045-02-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 םישרדמי ניינבם: יניינבל שי מרתד ודבי 1-01045-03-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 ןולמי תבם: יניינבל שי מרתד ודבי 1-01045-04-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 םילוחי תבם: ינייבנל שי מרתד ודבי 1-01045-05-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00 םילקאי רוזאי לפם יבושייג יווס :ם יניינבל שי מרתד ודבי 1-01045-10-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םיענוממב כרי כלל שם יבשומלש ארת ונעמש 1-01046-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
-ם ידליבל ופטיי רצמו ת ושידרת וקוניתלם ידמעמות ואשינת וסיער-

ה קידבת וטישות וחבטי
1-01048-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 היילצלול ושיבל,הייפאלל משחוז גם יכרוצהם ייתיבם ירישמכ 1-01049-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םיונימולאי רסי 1-01050-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 תוננושמת ויקסדי 1-01051-00-00-0 

י לארשין תק 118.80 139.00
ת ויבטירוקדת ורטמלב הזת וגוסגסוב הזל שם ייטילורטקלאם וייפצי
ם יטישכתול

1-01053-00-00-0 

ילארשין תק 202.60 237.04 -2ו 0.5,1ם תגדרשן יפוליחם רזלה) שע-וט(ה ליעפה יגרנאי נמו 1-01055-00-00-0 

ילארשין תק 59.90 70.08 הביחתי קהד 1-01057-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 שארמם יזוראון זמי רצומל שח פנהת לוסבול קשהמת לוסב 1-01059-00-00-0 

ילארשין תק 59.90 70.08 תוחטיבי ללכ:רוכל 1-01060-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 יסקופאשרף ס יסבל עד ויסע צב 1-01062-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 יסקופאן רטעע צב 1-01063-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 יסקופאשרף ס יסבל עיון לעע צב 1-01064-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 תומושרק יותלם ירחו 1-01065-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 הקיצילת ילטנדב זהת גוססג 1-01066-00-00-0 

ילארשין תק 88.00 102.96 ינכמק זוחי ריתע ,םילמואמ ,םילוגעם וטיח :תשוחנמף ופילחוטי  1-01067-01-00-0 



  

  

          
      

     
         
         
        
        
         

       
        
       
       

        
      
         

      
       

        
    
     

       
       

      
         

       
      

       
       

        
       

להלחמה 1-01067-02-00-0 ומתאימים מאומלים עגולים, חוטים מנחושת: ישראליחוטי ליפוף  102.96 88.00תק ן
עד 1-01067-03-00-0 לטמפרטורה מאומלים עגולים, חוטים מנחושת: -חוטי ליפוף

צ'180 ישראלימע לות  102.96 88.00תק ן
בדיקה 1-01068-01-00-0 ושיטות כלליות דרישות חלקית)חלונות: (רוויזיה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-01068-01-00-1 ושיטות כלליות דרישות (רוויזיהחלונות: ישראלי  205.92 176.00חלקית)תק ן
בדיקה 1-01068-01-00-2 ושיטות כלליות חלקית)חלונות:דרישות (רוויזיה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-01068-01-00-3 ושיטות כלליות חלקית)חלונות:דרישות (רוויזיה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-01068-01-00-4 ושיטות כלליות דרישות חלקית)חלונות: (רוויזיה ישראלי  205.92 176.00תק ן
אלומיניום 1-01068-02-00-0 חלקית)חלונות:חלונות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אלומיניום 1-01068-02-00-1 חלונות חלקית)חלונות: (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אלומיניום 1-01068-02-00-2 ישראליחלונות:חלונות חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה
אלומיניום 1-01068-02-00-3 חלקית)חלונות:חלונות (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פלדה 1-01068-04-00-0 חלונות : העבריתחלונות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
1-01068-05-00-0 (PVC-U) קשיח כלורי פוליוויניל חלונות ישראלי חלונות:  53.00 45.30תק ן
סידרה 1-01070-00-00-0 פקק, בעלי מתוברגים מידותDOנתיכים ישראלי :  53.00 45.30תק ן
לא 1-01071-00-00-0 העבריתכו הליים-משקאות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
דיאפרגמה 1-01072-00-00-0 מטיפוס מצוף ישראלישסתום  53.00 45.30תק ן
שרפיחו מרים 1-01073-01-00-0 בשיטת הולם בדיקת בדיקה-מת כתיים: ישראלישיטת  53.00 45.30תק ן
מוקפאת 1-01074-00-00-0 ישראליכרובית  53.00 45.30תק ן
צימוקים 1-01075-00-00-0 מיובשים: ישראליפירות  53.00 45.30תק ן
גזה 1-01078-00-00-0 משולבת)מר פד (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
גזה 1-01078-00-00-1 משולבת)מר פד (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מנעלים 1-01079-00-00-0 לבטנת כותנה ישראליאריג  53.00 45.30תק ן
מידע 1-01080-01-00-0 בסיסיים-טכנולוגיית מונחים מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אוטומטיעיבוד 1-01080-02-00-0 ולוגיות-נתונים אריתמטיות מונחים:פעולות ישראליהגדרות  237.04 202.60תק ן
מידע 1-01080-03-00-0 חומרה-טכנולוגיית מונחים:טכנולוגיית ישראליהגדרות  70.08 59.90תק ן
המידע 1-01080-04-00-0 נתונים-טכנולוגיית מונחים:ארגון האנגליתהגדרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מידע 1-01080-05-00-0 נתונים-טכנולוגיית ייצוג מונחים: ישראליהגדרות  102.96 88.00תק ן
מידע 1-01080-06-00-0 ועיבודם-טכנולוגיית נתונים הכנת מונחים: ישראליהגדרות  102.96 88.00תק ן
המידע 1-01080-07-00-0 מחשבים-טכנולוגיית תכנות מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

        
        

     
    

         
         

        
       

       
         

         
       

       
     

        
         

     
    
         

          
         
        
         

     
     

       
         
        
      

        
      

מידע 1-01080-09-00-0 נתונים-טכנולוגיית תקשורת : מונחים ישראליהגדרות  269.10 230.00תק ן
המידע 1-01080-10-00-0 הפעלה-טכנולוגיית של ואפשורות מונחים:טכניקות העבריתהגדרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אוטומטי 1-01080-11-00-0 נתונים בקרה,קלט-עיבוד מונחים: וציוד-הגדרות פלט

ישראליאריתמטי  102.96 88.00תק ן
מידע 1-01080-12-00-0 היקפי-טכנולוגיית ציוד מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-01080-13-00-0 מחשבית-טכנולוגיית גרפיקה מונחים: העבריתתק ןהגדרות בשפה  269.10 230.00ישראלי
המידע 1-01080-14-00-0 וזמינות-טכנולוגיית אמינות,תחזוקתיות מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
המידע 1-01080-15-00-0 תכנות-טכנולוגיית מונחים:שפות העבריתהגדרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אוטומטי 1-01080-16-00-0 נתונים המידע-עיבוד תורת מונחים: ישראליהגדרות  102.96 88.00תק ן
המידע 1-01080-17-00-0 נתונים-טכנולוגיית מסדי מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מידע 1-01080-20-00-0 מערכות-טכנולוגיית פיתוח מונחים: בשפההגדרות ישראלי  269.10 230.00האנגליתתק ן
מידע 1-01080-23-00-0 תמלילים-טכנולוגיית עיבוד מונחים: ישראליהגדרות  174.10 148.80תק ן
מידע 1-01080-24-00-0 כליל-טכנולוגיית ייצור מונחים: ישראלימחשב-הגדרות  70.08 59.90תק ן
1-01080-25-00-0 (LAN) אוטומטי נתונים מקומיותהגדרות-עיבוד ישראלימונחים:רשתות  174.10 148.80תק ן
1-01080-26-00-0 (OSI) מידע פתוחות-טכנולוגיית מערכות חיברור מונחים: ישראליהגדרות  139.00 118.80תק ן
מידע 1-01080-27-00-0 הממוחשב-וכ מוךוגיית המשרד מונחים: ישראליהגדרות  70.08 59.90תק ן
מידע 1-01080-28-00-0 מלאכותית-טכנולוגיית מונחים:בינה יסוד-הגדרות מושגי

מומחה ישראליומערכות  102.96 88.00תק ן
מידע 1-01080-29-00-0 מלאכותית-טכנולוגיית בינה מונחים: דיבור-הגדרות ישראליזי הוי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-01080-30-00-0 בינה-טכנולוגיית מונחים: מחשב-מלאכותית הגדרות העבריתראיית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מידע 1-01080-31-00-0 מלאכותית-טכנולוגיית בינה מונחים: מכונה-הגדרות ישראלילמידת  70.08 59.90תק ן
מידע 1-01080-32-00-0 אלקטרוני-טכנולוגיית דואר : מונחים ישראליהגדרות  237.04 202.60תק ן
מידע 1-01080-33-00-0 ומולטימדיה-טכנולוגיית היפרמדיה מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-01080-34-00-0 מלאכותית-טכנולוגיית בינה מונחים: עצביות-הגדרות רש תות

העברית בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מונחים:רישות-מי דעטכנולוגיית 1-01080-35-00-0 העבריתהגדרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מידע 1-01080-36-00-0 מתוקשרת-טכנולוגיית למידה מונחים: העבריתהגדרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מידע 1-01080-37-00-0 מדומה-טכנולוגיית מונחים:מציאות העבריתהגדרות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
קפיצים 1-01081-00-00-0 תיאור טכניים: ישראליסרטוטים  53.00 45.30תק ן
רפואי 1-01084-00-00-0 לשימוש והמיועד חמצני אבץ המכיל מאליו מידבק סרט

משולבת)(פלסטר) (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

        
      

        
      

        
      

          
       

            
           

            
     

            
             

           
             

        
      

          
      

       
          
       

       
    

        
      

         
     

        
            

           
          

לשימוש 1-01084-00-00-1 והמיועד חמצני אבץ המכיל מאליו מידבק רפ ואיסרט
משולבת)(פלסטר) (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן

רפואי 1-01084-00-00-2 לשימוש והמיועד חמצני אבץ המכיל מאליו מידבק סרט
משולבת)(פלסטר) (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן

רפואי 1-01084-00-00-3 לשימוש והמיועד חמצני אבץ המכיל מאליו מידבק סרט
משולבת)תק ן(פלסטר) (מהדורה  53.00 45.30ישראלי

הצומח 1-01085-00-00-0 מן תוספות עם כבש או בקר בשר ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
מאריגים 1-01090-01-00-0 וציפיות ציפות סדינים, מיטה: ישראליכלי  53.00 45.30תק ן
קבע 1-01091-00-00-0 בדפוס הנוצקים אלומיניום סגסוגת בדיקה-מת כתייצוקי ישראלימו ט  53.00 45.30תק ן
בחול 1-01092-00-00-0 הנוצקים אלומיניום סגסוגת בדיקה-יצוקי ישראלימו ט  53.00 45.30תק ן
מידע 1-01096-00-00-0 מידע-עיבוד מערכות של הפיתוח העבריתתיעוד בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לטראצו 1-01098-00-00-0 ישראליאגרגאטים  53.00 45.30תק ן
השמשה 1-01099-01-01-0 תכן בבניינים: השמשה-זי גוג ועובי הזכוכית מין העבריתקב יעת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
השמשה 1-01099-01-02-0 תכן בבניינים: בעומס-זי גוג השמשה עמידות האנגליתקביעת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הזיגוג 1-01099-02-00-0 תכן בבניינים: היקפן-זי גוג בכל ממוסגרות ישראלישמשות  53.00 45.30תק ן
השמשה 1-01099-11-01-0 תכן בבניינים: השמשה-זי גוג ועובי הזכוכית מין העבריתקב יעת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
וסימונם 1-01102-01-00-0 תיווים אריזתם דפוס:  53.00 45.30ישראליתק ןצבעי
קלוי 1-01103-00-00-0 העבריתקפ ה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
באריזות 1-01104-00-00-0 כלורי ויניל המונומר בהן PVCתכולת הארוז ישראליוב מוצר  53.00 45.30תק ן
חמים-מדי 1-01105-00-00-0 למים ישראלימי ם  53.00 45.30תק ן
לתיקיםדפי 1-01106-00-00-0 מנוקבים ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
מנועי 1-01107-00-00-0 ברכב לילדים ריסון העבריתהתק ני בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מידות 1-01108-03-00-0 קביעת זווית: ישרי ישראלישטי חים  53.00 45.30תק ן
פיסות 1-01108-04-00-0 וגזירת דגימה במכונה: מיוצרים לבדיקותשטי חים בד יקה

ישראליפיסיקליות  53.00 45.30תק ן
הלולאות-שטי חים 1-01108-05-00-0 ומספר הציצות מספר קביעת בדיקה: שיט ות

שטח וליחידת אורך ישראלילי חידת  53.00 45.30תק ן
המסה 1-01108-06-00-0 לקביעת מטקסטיל:שיטות רצפה האנגליתחי פויי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בתי 1-01109-02-00-0 חליפות-תקעים, דרישות בתעשייה: לשימוש חיבור ומערכות תקע ,

האבזרים של והשפופרות הפינים האנגליתלמידות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מידע 1-01111-00-00-0 חליפת : חליפה ותסדירי נתונים וזמנים-אל מנטי תאריכים ישראלייי צוג  102.96 88.00תק ן
למנעלים 1-01112-01-00-0 בדיקה שיטות אישי: מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בטיחות 1-01112-02-00-0 מנעלי אישי: מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

          
          

             
         

    
       

      
       
       

           
       

    
      

             
              
             

              
            

           
           

    
           

          
           

       
           

    
             

    
           

    
           

    
           
     

מגן 1-01112-03-00-0 מנעלי אישי: מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
עבודה 1-01112-04-00-0 מנעלי אישי: מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מנעלים 1-01112-05-00-0 אישי: מגן להחלקה-ציוד להתנגדות בדיקה האנגליתשי טת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לתקן 1-01114-01-00-0 התאמתם ובדיקת כימיים דשנים דגימת כימיים: הח לדשנים

ישראליעליהם  53.00 45.30תק ן
חנקניים 1-01114-02-00-0 דשנים כימיים: ישראלידשנים  53.00 45.30תק ן
זרחניים 1-01114-03-00-0 דשנים כימיים: ישראלידשנים  53.00 45.30תק ן
אשלגניים 1-01114-04-00-0 דשנים כימיים: ישראלידשנים  53.00 45.30תק ן
מורכבים 1-01114-05-00-0 דשנים כימיים: ישראלידשנים  53.00 45.30תק ן
לדישון 1-01114-06-00-0 קורט יסודות של תמיסות : כימיים ישראלידשנים  53.00 45.30תק ן
גז 1-01116-00-00-0 האנגליתמוני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לשבילי 1-01117-00-00-0 ואופניים עיר ושיטות-רכיבהאו פניים:אופני בטיחות דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
כללי 1-01118-01-00-0 מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה חלקית)תכולה (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-01118-01-00-1 : מראש ארוזים מזון מוצרי של אחידה (רוויזיהתכולה ישראלי  53.00 45.30חלקית)תק ן
כללי 1-01118-01-00-2 מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה חלקית)תכולה (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-01118-01-00-3 : מראש ארוזים מזון מוצרי של אחידה חלקית)תכולה (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
של 1-01118-02-00-0 אחידה חלבתכולה מוצרי מראש: ארוזים מזון ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
תבלינים 1-01118-03-00-0 מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה ישראליתכולה  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-04-00-0 מזון מוצרי מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה פירות-תכולה

ישראלימיובשים  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-05-00-0 מזון מוצרי מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה -תכולה

וזרעונים גרעינים שקדים, בוטנים, משולבת)אגוזים, (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-05-00-1 מזון מוצרי : מראש ארוזים מזון מוצרי אחידהשל -תכולה

משולבת)וז רעוניםאגוזים,בוטנים,שקדים,גרעינים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-06-00-0 מזון מוצרי מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה -תכולה

ישראליקטניות  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-07-00-0 מזון מוצרי : מראש ארוזים מזון מוצרי של אחידה דגנים-תכולה

ישראליוק מחים  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-08-00-0 מזון מוצרי מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה -תכולה

ישראליאבקות  53.00 45.30תק ן
יבשים 1-01118-09-00-0 מזון מוצרי מראש: ארוזים מזון מוצרי של אחידה קפ ה-תכולה

קפה ישראליות חליפי  53.00 45.30תק ן
יבשיםתכולה 1-01118-10-00-0 מזון מוצרי מראש: ארוזים מזון מוצרי של -אחידה

גבישיים ישראלימו צרים  53.00 45.30תק ן



  

  

          
      

    
          

      
            

           
         

      
           

      
             

        
   

         
      

        
       

       
         

       
            

       
           

       
               

       
         

     
       

        
          

      
     
     
     

י לארשין תק 45.30 53.00

ם ינדג-םישביון זמי רצומ :שארמם יזוראון זמי רצומל שה דיחאה לותכ
ם ינגד ,מהדאי חופתם ייושעם יפטיחות ודבועמת יונטק ,םידבומע
ת וינטוק

1-01118-11-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
י רצומום יחרממ ,םיטלס :שארמם יזוראון זמי רצומל שה דיחאה לותכ
ר וריקבם ינסחוהמם ידג

1-01118-12-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 הפאמי רצומ :שארמם יזוראון זמי רצומל שה דיחאה לותכ 1-01118-13-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 ואקמצ :שארמם יזוארון זמי רצומל שה דיחאה לותכ 1-01118-14-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
ת וקרוית וריפי רומיש :שארמם יזוראון זמי רצומל שה דיחאה לותכ
ת כתמי כלמבם יזואר

1-01118-15-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םירכשמת ואקשמ :שארמם יזוראון זמי רצומל שה דיחאה לותכ 1-01118-16-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 הצפרבה נקתהלק יטספלמת וחירם וסמח 1-01119-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 םהירורגום יירחסמב כרי כלם: טיימינפם יגימצל שש ודחי 1-01120-02-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
 B)ו- Cה דפלל שת וישקת קידב :תוכתמל שת וישקת קידבלת ושיט

תטישב "לווקור)"תולקסב
1-01123-01-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
קת ציל שוה דפלל שת וישקת קידב :תוכתמל שת וישקת קידבלת שיטו

"לנירב"ת טישבל זבר
1-01123-02-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
ת טישבה דפלל שת וישקת קידב :תוכתמל שת וישקת קידבלת שיטו

כ "קג 100-5סמועב "סרק"וי
1-01123-03-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
ת וכרעמלם ירבמחי מטאל שם ירמוחלת ושידר-ם יירמטוסלאם ימאט

ת יוכללת ויחנה :לועיתוב יוב ,םיזקנ ,םימשל 
1-01124-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ת ורונילצם ירבמחי מטאל שם ירמוחלת ושידר-ם יירמטוסלאם ימאט
ר פומגי מוגם: יזקנום מיל שת וכרעמבם ישמשהמ

1-01124-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ת ורונילצם ירבמחי מטאל שם ירמוחלת ושידר-ם יירמטוסלאם ימאט
ם ייטספלומרתם ירמטוסלאם: יזקנום ימל שת וכרעמבם ישמשהמ

1-01124-03-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ת ורונילצם ירבמחי מטאל שם ירמוחלת ושידר-ם יירמטוסאלם ימאט
ר פומגי מוגל שם ייאתם ירמוחם: יזקנום ימל שת וכרעמבם ישמשהמ

1-01124-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10

ת ורונילצם ירבמחי מטאל שם ירמוחלת ושידר-ם יירמטוסלאם ימאט
ק וצין תרואילופממה טיאי טנמאלם: יזקנום ימל שת וכרעמבם ישמשהמ

1-01124-05-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ם יריחנת וינקתת וגמרפאידת רזעבת ורוניצבם ילזונם ימרזת דימד
י רטונות ורוניצת רזעבום יינתק

1-01125-00-00-0 

ילארשין תק 59.90 70.08 םיסונוקל שת ולובוסת ודימם ושירם: יינכטם טוטיסר 1-01126-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 ןומיסום יחנומת ודרהגם: יקתי 1-01127-01-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םינקבוחם: יקתי 1-01127-02-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םינפטועם: יקתי 1-01127-03-00-0 

ילארישן תק 45.30 53.00 םינכרוכם: יקתי 1-01127-04-00-0 



  

  

     
        

     
         

        
        

          
          
        
        

     
      

       
      

       
         

      
       

          
          

         
       

      
         

         
         
         

        
        
        
        

סודרנים 1-01127-05-00-0 ישראליתיקים:  53.00 45.30תק ן
של 1-01128-01-00-0 ופרופילים יסוד פרופיל טרפזואידיים: מטריים איס"ו תבריגי

חומר ישראלימקסימום  53.00 45.30תק ן
כללית 1-01128-02-00-0 תכנית טרפזואידיים: מטריים איס"ו  53.00 45.30ישראליתק ןתבריגי
סבולות 1-01128-03-00-0 טרפזואידיים: מטריים איס"ו ישראליתבריגי  102.96 88.00תק ן
יסוד 1-01128-04-00-0 מידות טרפזואידיים: מטריים איס"ו ישראליתבריגי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-01129-00-00-0 טיב דרישות : משולבת)מנעלים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-01129-00-00-1 טיב דרישות : משולבת)מנעלים (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-01129-00-00-2 טיב דרישות משולבת)מנעלים: (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-01129-00-00-3 טיב משולבת)מנעלים:דרישות (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שזיפים 1-01130-00-00-0 מיובשים: ישראליפירות  53.00 45.30תק ן
מעורבים 1-01131-00-00-0 מוקפאים ישראליירקות  53.00 45.30תק ן
באריזה 1-01132-00-00-0 הצבע בכמות סבולת ולכות: ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
גפ"מ 1-01134-01-00-0 (גפ"מ): מעובה גפ"מגז פחממני כלליות,למעט למטרות

ופיזיקליות-לת חבורה כימיות העבריתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ומסירה 1-01134-02-00-0 מילוי סימון, (גפ"מ): מעובה ישראליגז פחמימני  53.00 45.30תק ן
דגימה 1-01134-03-00-0 מעובה: ישראליגז פחמימני  53.00 45.30תק ן
אנרגיה 1-01135-00-00-0 צריכת על מידע ישראליתוו ית  53.00 45.30תק ן
כללי 1-01139-01-00-0 ותכן תפקוד דרישות האנגליתפי גומים: בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
טרומיים 1-01139-03-00-0 רכיבים עשויים ונייחים ניידים מגדל ישראליפי גומים:פיגומי  102.96 88.00תק ן
(פתר"ם) 1-01139-04-00-0 מטפסים תורן פיגומי האנגליתפי גומים: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ומסעדים 1-01142-00-00-0 העבריתמעקים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מתכת 1-01143-00-00-0 עשוי דיאפרגמה ישראלישסתום  53.00 45.30תק ן
עשוי 1-01144-00-00-0 כדורי חלקית)מת כתשסתום (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מתכת 1-01144-00-00-1 עשוי כדורי חלקית)שסתום (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מתכת 1-01144-00-00-2 עשוי כדורי חלקית)שסתום (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מתכת 1-01144-00-00-3 עשוי כדורי ישראלישסתום חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה
מראש 1-01145-00-00-0 ארוז מזון משולבת)סי מון (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מראש 1-01145-00-00-1 ארוז מזון משולבת)סי מון (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מראש 1-01145-00-00-2 ארוז מזון משולבת)סי מון (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מראש 1-01145-00-00-3 ארוז מזון משולבת)סי מון (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

        
        

        
         

      
           

           
      

       
           

        
      

          
            
       
      

         
        

        
          

           
    

       
      

     
       

          
            

         
        

        
       

    

מראש 1-01145-00-00-4 ארוז מזון משולבת)סי מון (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מראש 1-01145-00-00-5 ארוז מזון משולבת)סי מון (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
כלליות 1-01147-00-00-0 דרישות (אלסטי): מתמתח ישראליאגד  53.00 45.30תק ן
אגד 1-01147-01-00-0 (אלסטי): מתמתח אלסטומר 3:1אגד וכותנה, אלסטומר עשוי

אלסטומר-ופוליאסטר או ישראליכו תנה  53.00 45.30תק ן
אגד 1-01147-02-00-0 (אלסטי): מתמתח אלסטומר 4:1אגד זהורית,עשוי או ישראליוכותנה  53.00 45.30תק ן
וחוט 1-01147-03-00-0 בשתי מלופף אלסטומר חוט עשוי אגד (אלסטי) : מתמתח אגד

בערב זהורית או ישראליכותנה  53.00 45.30תק ן
גדולים 1-01148-00-00-0 קיטור האנגליתמעקרי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
טלויזיה 75ציר,-משותפיתקע-בתי 1-01149-00-00-0 ולאותות רדיו לאותות העבריתאו ם, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
למזון 1-01151-00-00-0 מסחרי העבריתלציטין בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
וקריש 1-01152-00-00-0 (פודינג) רפרפת להכנת ישראליאבקות  53.00 45.30תק ן
חדמט פים 1-01153-00-00-0 לשימוש אש העבריתפע מי-לכיבוי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ובתי 1-01154-02-00-0 מחבר-תקעים קצה: לציוד לתקשורת 6תק ע העבריתמגעות, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ובתי 1-01154-03-00-0 קצה:מחבר-תקעים לציוד עד 8תק ע לתקשורת  1000מגעות

בשפהמגהרץ ישראלי  53.00 45.30העבריתתק ן
הגנה 1-01155-00-00-0 ומעטה בידוד בעלי בזק למיתקני שמע:כבלים לתדר כב לים

כלורי פוליוויניל העבריתעשויים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בהם 1-01157-00-00-0 ולטיפול ילדים לשימוש ולילדים-מו צרים לתינוקות מו צצים

ושיטות בטיחות דרישות האנגליתבד יקהקטנים: בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
ביתי) 1-01159-00-00-0 לשימוש מהולה הידרוכלורית (חומצה ביתי לשימוש מלח ישראליחו מצת  53.00 45.30תק ן
ישראליחו מץ 1-01160-00-00-0  53.00 45.30תק ן
סובבות 1-01161-00-00-0 לדלתות פלדה ישראלימלבני  102.96 88.00תק ן
למזון 1-01162-00-00-0 מדוללת אצטית ישראליחו מצה  53.00 45.30תק ן
פלדה 1-01170-00-00-0 לצינורות פלדה ישראלימצ מדות  53.00 45.30תק ן
חד 1-01171-00-00-0 העבריתכיווני-שסתום בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לאסלה 1-01172-00-00-0 ומכסה מושב בשפהמכלל של ישראלי  70.08 59.90העבריתתק ן
חיצונית 1-01173-01-00-0 הגנה מערכת ולמתקנים: למבנים ברקים מפני הגנה העבריתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביתיות 1-01175-00-00-0 סריגה ולמכונות ביד לסריגה ישראליחוטי ם  53.00 45.30תק ן
המבנה 1-01176-00-00-0 צמיחה: ישראליבתי העבריתתק ן  205.92 176.00בש פה
קיר 1-01177-00-00-0 שסתום מים: לקווי נחושת מסגסוגת ישראלישסתום  53.00 45.30תק ן
1-01178-00-00-0 "YAGI" של תדרים בתחום לציבור שידורים לקליטת  30אנטנות

"מגה גה-1ר " אנטנות-ר ישראלי מטיפוס  53.00 45.30תק ן



  

  

         
       

        
       

     
        

      
         

      
          

        
             

            
          

          
          
          

           
      

     
         

       
      

          
           

         
           

           
        

         
          

מאפה 1-01181-00-00-0 וקרקריםמו צרי עוגיות ביסקוויטים, העבריתעמידים: בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מזוין 1-01182-00-00-0 מבטון טרומים מדרגות ישראליגר מי  70.08 59.90תק ן
בעת 1-01184-00-00-0 להגנה מבנים של מעבדה הערכות : עפר לעבודות מכונות

עצמים נפילת בעת להגנה מבנים ושל לנפח-הת הפכות דרישות
כפף ישראליהמגביל  53.00 45.30תק ן

עצמים 1-01185-00-00-0 נפילת בעת להגנה מבנה : עפר לעבודות בד יקות-מכונות
ביצוע ודרישות ישראלימעבדה  53.00 45.30תק ן

התהפכות 1-01186-00-00-0 בעת להגנה מבנים : עפר לעבודות בדיקות-מכונות
ביצוע ודרישות ישראלימעבדה  102.96 88.00תק ן

מחלידה 1-01187-00-00-0 לא פלדה עשויים ביתיים מטבח ישראליכיורי  53.00 45.30תק ן
טחון 1-01188-00-00-0 בשר ומוצרי טחון ישראליבשר  70.08 59.90תק ן
אש 1-01189-01-00-0 דלתות דלתות: מכללי של אש עמידות לבדיקת בשפהשיטו ת ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
עשן 1-01189-02-00-0 דלתות דלתות: מכללי של אש עמידות לבדיקת האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
כלליות 1-01190-01-00-0 שמיעה:דרישות אוזניים-מגני האנגליתכיסויי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
כלליותמגני 1-01190-02-00-0 אוזניים-שמיעה:דרישות האנגליתפקקי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מלח 1-01193-00-00-0 בתמיסת מיובשת אפונה משולבת)שי מורי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מלח 1-01193-00-00-1 בתמיסת מיובשת אפונה משולבת)שי מורי (מהדורה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שפכים 1-01194-00-00-0 במתקני הנוצר רעש של מעבדה האנגליתמדידות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
דואר 1-01195-00-00-0 לגלויות ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
דנטלית 1-01196-00-00-0 לאמלגמה ישראליסגסוגת  53.00 45.30תק ן
לבדיקות 1-01199-00-00-0 דרישותמעבדה : מזון של ישראלימיקרוביולוגיות  53.00 45.30תק ן
ומוקפאות 1-01203-00-00-0 מטוגנות אדמה תפוחי ישראלירצועות  53.00 45.30תק ן
(כרפס) 1-01204-00-00-0 סלרי ישראלישי מורי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-01205-00-00-0 : ובדיקתם תברואה מתקני בשפההתק נת ישראלי  70.08 59.90העבריתתק ן
וחמים 1-01205-01-00-0 קרים מים הספקת ובדיקתם:מערכת תברואה מתקני העבריתהתק נת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הנקזים 1-01205-02-00-0 מערכת ובדיקתם: תברואה מתקני העבריתהתק נת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תברואה 1-01205-03-00-0 מתקני ואבזריהןהתק נת שרברבות קבועות העבריתובדיקתם: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הבניין 1-01205-04-00-0 ותיעול הבניין ובדיקתם:ביוב תברואה מתקני העבריתהתק נת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ובדיקתם:מקלטים 1-01205-05-00-0 תברואה מתקני העבריתהתק נת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בדיקה 1-01205-06-00-0 ובדיקתם:שיטות תברואה מתקני העבריתהתק נת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
במים 1-01205-08-00-0 חום להולכת ובדיקתם:מערכות תברואה מתקני העבריתהתק נת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן



  

  

           
          

           
           

    
              

     
       
        

      
      

             
           

         
      

      
      

    
        

         
          

         
        

         
         

       
          

        
        

          
       

     

ובדיקתם:מערכת 1-01205-09-00-0 תברואה מתקני פרטיתהתק נת שפכים העבריתלסילוק בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
כללי 1-01207-00-00-0 : ניידים אלומיניום לצינורות אלומיניום ישראלימצ מדי  53.00 45.30תק ן
קרני 1-01207-01-00-0 מצמד : ניידים אלומיניום לצינורות אלומיניום ישראלימצ מדי  53.00 45.30תק ן
ווי 1-01207-02-00-0 מצמד : ניידים אלומיניום לצינורות אלומיניום ישראלימצ מדי  53.00 45.30תק ן
מעובד 1-01208-00-00-0 ישראליאורז  53.00 45.30תק ן
לבטון 1-01209-00-00-0 מרחף פחם התאמה-אפר וקריטריוני דריות האנגליתהגדרות, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ביןקובץ 1-01210-00-00-0 לאלקטרוטכניקה-הגדרות :60-6פר ק60-קבוצה-לאומי

רדיו וטלוויזיה-שידור קול ישראלישידור  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-01211-00-00-0 מיוצרת-נפות ויריעה מנוקב מתכת מתכת,לוח מתיל אריג

העינות-אלקטרוליטית של נומינליות ישראלימידות  70.08 59.90תק ן
עמידות-דלתות 1-01212-00-00-0 ישראליאש -אש :  53.00 45.30תק ן
סובבות 1-01212-01-00-0 אש דלתות עשן: דלתות ומכללי אש דלתות העבריתמכללי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
עשן 1-01212-03-00-0 דלתות עשן: דלתות ומכללי אש דלתות העבריתמכללי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אש 1-01212-04-00-0 דלתות של התקנה עשן: דלתות ומכללי אש דלתות מכללי

העבריתסובבות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לאריגה 1-01214-00-00-0 ישראליחוטי כותנה  53.00 45.30תק ן
רצופות 1-01216-00-00-0 מעטפות : ישראלימעטפות  53.00 45.30תק ן
ישראליהמ עןדבקיות 1-01217-00-00-0  53.00 45.30תק ן
עשן 1-01220-01-00-0 אש:גלאי גילוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בקרה 1-01220-02-00-0 יחידות אש: גילוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ודרישות 1-01220-03-00-0 התקנה הוראות אש: גילוי העבריתתק ןמערכות בשפה  237.04 202.60ישראלי
חום 1-01220-04-00-0 גלאי אש: גילוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
עצמאיים 1-01220-05-00-0 עשן גלאי אש: גילוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ידני 1-01220-06-00-0 לאיתות אש:התקנים גילוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
שמע 1-01220-10-00-0 לאיתות התקנים אש: גילוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
אש:תחזוקה 1-01220-11-00-0 גילוי משולבת)מערכות (מהדורה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לאיתות 1-01220-13-00-0 התקנים אש: גילוי האנגליתחז ותימערכות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
וכינוי 1-01223-01-00-0 מיון גלי: קרטון ישראליתיבות  205.92 176.00תק ן
בדיקה 1-01223-02-00-0 שיטות גלי: קרטון ישראליתיבות  53.00 45.30תק ן
וירקות 1-01223-03-00-0 פירות של ולהובלה להחסנה תיבות גלי: קרטון ישראליתיבות  53.00 45.30תק ן
המיועדות 1-01223-04-00-0 פח קופסות של ולהובלה להחסנה תיבות גלי: קרטון תיבות

מזון ישראלילאריזת  53.00 45.30תק ן



  

  

        
             
             
             

            
              
         

        
          

           
          

        
      

        
       

       
            

             
        

              
         

         
          

           
       

       
       

      
         

   
      

        

כללי 1-01225-01-00-0 : פלדה מבני ישראליחוקת  322.10 275.30תק ן
שיתוך 1-01225-02-01-0 מפני הגנה : פלדה מבני ישראליכללימבוא-חוקת  53.00 45.30תק ן
שיתוך 1-01225-02-02-0 מפני הגנה : פלדה מבני ישראלימיון סביבות-חוקת  53.00 45.30תק ן
שיתוך 1-01225-02-03-0 מפני הגנה : פלדה מבני תכן-חוקת ישראלישיקולי  70.08 59.90תק ן
שיתוך 1-01225-02-04-0 מפני הגנה פלדה: מבני משטחיםסו גי-חוקת והכנת ישראלימשטחים  139.00 118.80תק ן
שיתוך 1-01225-02-05-0 מפני הגנה פלדה: מבני צבע-חוקת האנגליתמערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
שיתוך 1-01225-02-06-0 מפני הגנה פלדה: מבני במעבדה-חוקת בדיקה שיט ות

צבע למערכות בשפהודרישות ישראלי  139.00 118.80האנגליתתק ן
ותרנים 1-01225-03-00-0 מגדלים פלדה: מבני העבריתחוקת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
אדמה 1-01225-04-00-0 ברעידות לעמידות תכן פלדה: מבני האנגליתחוקת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מבנים 1-01225-10-00-0 פלדות פלדה: מבני עבורתנ אי-חוקת כלליים טכניים אס פקה

בחם המעורגלים האנגליתמו צרים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
כללי 1-01226-00-00-0 למבנים: ישראליסרטוטים  53.00 45.30תק ן
מזוין 1-01226-01-00-0 ומבטון מבטון למבנים ישראליסרטוטים  205.92 176.00תק ן
למבנים: 1-01226-02-00-0 פלדהסרטוטים ישראלימבני  102.96 88.00תק ן
דרך 1-01227-01-00-0 גשרי בגשרים: ישראליעו מסים  205.92 176.00תק ן
רכבת 1-01227-03-01-0 גשרי גשרים: גיאומטריות-תכן ודרישות רכבת העבריתעו מסי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
רגל 1-01227-04-00-0 להולכי גשרים גשרים: העבריתעו מסים-ולאופנייםתכן בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
גשרים:סמכים 1-01227-07-01-0 אלסטומריים-תכן העבריתסמ כים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ולאופניים 1-01227-08-00-0 רגל להולכי ובגשרים דרך בגשרי מעקים גשרים: העבריתתכן בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
חמצני 1-01228-00-00-0 אבץ המכיל מאליו מידבק מתמתח ישראליאגד  53.00 45.30תק ן
לוחות 1-01229-01-00-0 תרמי: לבידוד קשיח מוקצף העבריתפלסטיק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מעוצבים 1-01229-02-00-0 מוצרים תרמי: לבידוד קשיח מוקצף העבריתפלסטיק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מותז 1-01229-03-00-0 פוליאורתן קצף תרמי: לבידוד קשיח מוקצף העבריתפלסטיק בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אוגנים 1-01230-00-00-0 בלא פרפר ישראלישסתום  102.96 88.00תק ן
כותנה 1-01231-00-00-0 בד עשויות התעמלות ישראלינע לי  53.00 45.30תק ן
ספורט 1-01233-00-00-0 נעלי דמויות ישראלינע ליים  53.00 45.30תק ן
מתכות 1-01235-00-00-0 של ישראליפוספטציה  102.96 88.00תק ן
נוזליים 1-01236-00-00-0 פחמימניים דלק חומרי של ידנית דגימה פחמימניים: דלק חו מרי

ישראלי  53.00 45.30תק ן
פגמים 1-01237-00-00-0 אוהערכת זהורית או כותנה עשויים באריגים חז ותיים

אחרים סיבים עם תערובותיהן או ישראליתערובותיהן,  53.00 45.30תק ן



  

  

     
      

          
         

      
           

      
    

       
      

      
     

     
        

       
   

        
       

           
          

          
        

                
             
        

         
          

          
        

        
       

          
      

גבס 1-01240-00-00-0 ישראליאגד  53.00 45.30תק ן
העבריתלחם 1-01241-18-00-0 בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חלב 1-01242-00-00-0 של מיקרוביולוגיות ועובשבדיקות שמרים ספירת : ישראליומוצריו  53.00 45.30תק ן
ההיקפי 1-01243-00-00-0 וציודם מחשבים של אש ישראליבטי חות  53.00 45.30תק ן
העבריתתה  1-01246-00-00-0 בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מיובשים 1-01246-03-00-0 צמחים חליטת לחליטה: מיובשים ישראליתה וצמחים העבריתתק ן  53.00 45.30בש פה
תמרים 1-01251-00-00-0 : מיובשים ישראליפירות  53.00 45.30תק ן
פרי 1-01253-00-00-0 ישראלימחית  53.00 45.30תק ן
חומר 1-01254-00-00-0 בתוספת בקירור, באחסון המשומרים צמחיים, מחומרים סלטים

בלעדיו או ישראלימש מר  70.08 59.90תק ן
מיזע 1-01256-01-00-0 חולצת : ישראליאי מונית  53.00 45.30תק ן
מיזע 1-01256-02-00-0 ישראליאי מונית:מכנסי  53.00 45.30תק ן
רוח 1-01257-00-00-0 ישראלימעילי  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-01258-01-00-0 דרישות מגן: האנגליתבי גוד בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מגן 1-01258-02-00-0 נעים-בי גוד בחלקים היתפסות סכנת כשקיימת מגן לביגוד דרישות

ישראלי  53.00 45.30תק ן
נוזליים 1-01258-03-00-0 כימיקלים מפני מגן:הגנה בדיקה-בי גוד חומרים-שי טת עמידות

נוזלים האנגליתבחדירת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
גבוההבי גוד 1-01258-04-00-0 נראות בעל אזהרה ביגוד האנגליתמגן: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מותכת 1-01258-05-00-0 מתכת נתזי עם במגע חומרים התנהגות מגן:קביעת ישראליבי גוד  53.00 45.30תק ן
כימיקלים 1-01258-06-00-0 מפני הגנה מגן: ביגוד-בי גוד חומרי של עמידות קב יעת

נוזלים האנגליתוג זיםבחדירת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ולהבה 1-01258-07-00-0 חום מפני להגנה ביגוד מגן: מינימליות-בי גוד ביצועים האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ואש 1-01258-08-00-0 חום מפני מגן:הגנה מוגבלת-בי גוד אש להתפשטות בדיקה בשפהשי טת ישראלי  139.00 118.80האנגליתתק ן
ולהבה 1-01258-09-00-0 חום מפני מגן:הגנה לבוש-בי גוד ופריטי חומרים חו מרים,שילובי

מוגבלת להבה האנגליתעם התפשטות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ואש 1-01258-10-00-0 חום מפני הגנה מגן: חום-בי גוד מעבר קביעת בדיקה: שי טת

מגן ביגוד דרך הביגודהמגע חומרי ישראליאו דרך  53.00 45.30תק ן
מכניות 1-01258-11-00-0 תכונות מגן: בדקירה-בי גוד עמידות בדיקה: ישראלישיט ות  53.00 45.30תק ן
1-01258-12-00-0 (PB [4]-ו PB [3] נוזליים כימיקלים מפני מגן:הגנה דרישות-בי גוד

לבגדים ביצועים אטימים חלקיהם בין (טיפוסשהחיבורים )3לנ וזלים
(טיפוס לרסס לרבות 4או אטימים ,( לחלקי הגנה המספקים פריטים

(טיפוס בלבד האנגלית הגוף בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן



  

  

            
       
        

           
           

           
          

           
           

           
           

       
         

            
        

         
       

         
     

    
         

        
         

       
         

        
        

      
        
       
        
      
        
        
        

        

י לארשין תק 45.30 53.00

ם ילוסוראת וברל ,י זגוי לזונב צמבם ילקימיכי נפבן מגד וגיב :ןמגד וגבי
 ,םוריחי תוולצן מגת ופיללחע וציבת ושידרם: יקצומם יקיקלחום יילזנו

 1)ס ופיט(ז" לגם וט"אג ומס

1-01258-13-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00 םוייגלם יכילהתלוך ותירלן מגד וגיב:ןמגד וגבי 1-01258-14-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
-ש אום וחי נפמה נהג:ןמגד וגבי ם ירמוחל שה כרהעה קידבת טשי-
ן רוקם וחל שר וקמלם יפושהחם ירמחוי כללומ

1-01258-15-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 תכתומת כתמי זתנבם ירמוחת ודימעת כרע:הןמגד וגבי 1-01258-16-00-0 

)תבלושמה רוד(מהי לארשין תק 45.30 53.00 הרבמאשד בום ינדד ב'ין, גבד  1-01259-01-00-0 

)תבלושמה רוד(מהי לארשין תק 45.30 53.00 הרבמאשד בום ינדד ב'ין, גבד  1-01259-01-00-1 

ילארשין תק 45.30 53.00 הרבמאשי ומדד בום ינדי ומדד ב,'יןגוי מדבד  1-01259-02-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םיבשומד ופירל )יתרוצ(ת ינבתבס ופדף צקומש יגמן תרואילפו 1-01260-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 טושיקלם טייטסומרתם יפיפדת וחולת קבדהלע גמי קדב 1-01261-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 הקידבת וטישות וחטיבת ושירד :תוחטיבת ותרש 1-01263-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 תשרהת ולובגם וקמי-ת וחטיבת ושידר :ת וחטיבת ותרש 1-01263-02-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 שאת וטשפתהי בכעמם יחפותם יעצב 1-01267-00-00-0 

י לארשין תק 59.90 70.08
ו אד בלבת יכוכזמם ייושעהר זוחש ומישלם יקרזמם: טימחום יקרמז

ת ודמי-יאופרש ומישלם ידעויהמות יכוכזות כתממ
1-01268-01-00-0 

י לארשין תק 59.90 70.08

ו אד בלבת יכוכזמם ייושעהר זוחש ומישלם יקרזמם: טימחום יקרמז
ם יעוציבת ושידר ,ןתכ-יאופרש ומישלם ידעויהמות יכוכזות כתממ
ת וקידוב

1-01268-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-י מעפד חש ומישלם יילירטסם יימדרופיהם יקרזמם: טימחום יקרמז
י נידש ומישלם יקרמז

1-01268-03-00-0 

י לארשין תק 88.00 102.96
-ד חש ומישלם יילירטסם ימדרופיהם יקרזמ :ם טימחום ימזק י מפע-

ת יולמשחק רזמת ובאשמם עש ומישלם יקרמז
1-01268-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
א ללו אט מחם עם יימפע-דחם יילירטסם יקרזמם: טיחומום יקרמז

ן ילוסניאלם ידעיוהמט, מח
1-01268-05-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08
-ד חש ומישלת יומדרופיהם טימחם: טימחום יקרמז ע בצד ודקיי מפע-
וי הילז

1-01268-06-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
-י קרזם:מטימחום יקרמז - ת ושידרעט -יקרמזי אופרש ומישלעט -
ה קיבדת יטווש

1-01268-08-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
-י קרזם:מטימחום יקרמז - ת ויטשות ושידרם טימחי אופרש ומישלעט -
ה קיבד

1-01268-09-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
-י קרזם:מטימחום יקרמז - ת ונכומה פורתת יונסמחי אופרש ומישלעט -
ה קיבדת ויטשות ושידר

1-01268-10-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
-י קרזם:מטימחום יקרמז ה קידבת ויטשות ושידרי אופרש ומישלעט -

ם יינכמורטקלאום יינורטקלאעט -יקרזלמ
1-01268-11-00-0 



  

  

      
        

       
            

           
        

    
        

              
       

      
   

       
        

    
       

         
           

         
       

         
      

          
          

            
        

        
          

        
        

     
        

    
          

          
          

חומרים 1-01271-01-00-0 ישראליעץ ומוצריו-רי הוט:  53.00 45.30תק ן
בילד 1-01273-00-00-0 ולטיפול לשימוש בטיחות-מו צרים דרישות לתינוקות: "ה ליכונים"

בדיקה האנגליתושיטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
חד 1-01277-00-00-0 רפואי לשימוש ורכיביו דם עירוי האנגליתפע מי-מערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
שלהםכיסאות 1-01279-02-00-0 והמטענים קלנועיות ממונעים, גלגלים כיסאות האנגליתגלגלים: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ואבזרים 1-01280-00-00-0 פלסטיק אבזרי : חשמל למיתקני לצינורות חיבור אבזרי

ישראלימשולבים  70.08 59.90תק ן
בדיקה 1-01284-01-00-0 ושיטות כלליות מגן:דרישות האנגליתתק ןכפפות בשפה  205.92 176.00ישראלי
שניהם) 1-01284-02-00-0 או אש או (חום תרמיות פגיעות נגד מגן האנגליתכפפות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מסוכנים 1-01284-05-00-0 ומיקרואורגניזמים כימיקלים נגד כפפות מגן: קביעת-כפפות

לחדירה בשפהההתנגדות ישראלי  102.96 88.00האנגליתתק ן
ומיקרואורגניזנים 1-01284-06-00-0 כימיקלים נגד מגן:כפפות ההתנגדות-כפפות קביעת

כימיקלים האנגליתלח לחול בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
נוזליות 1-01286-00-00-0 כימיות תמיסות של בחדירה מגן:עמידות ומנעלי מגן בגדי

ישראלימסוכנות  70.08 59.90תק ן
מבוקרת 1-01291-00-00-0 בטמפרטורה מזון להובלת ישראלירכב  102.96 88.00תק ן
כללי 1-01295-00-00-0 למחצה: מיובשים פירות או מיובשים ישראליפירות  70.08 59.90תק ן
אגירה 1-01296-01-00-0 בגז:מחממי מוסקים ביתיים מים האנגליתמחממי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המצוידים 1-01296-02-00-0 מים לחימום מידיים בגז:מחממים מוסקים ביתיים מים מחממי

אטמוספריים האנגליתבמבערים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מטיפוס 1-01296-03-00-0 מרכזית הסקה בגז:דודי מוסקים ביתיים מים -ו B11מחממי

B11BS הנומינלי החום שהספק אטמוספריים במבערים המ צוידים
מ גדול אינו האנגליתקי לווט-70של הם בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

מטיפוס 1-01296-04-00-0 מרכזית הסקה בגז:דודי מוסקים ביתיים מים שהספק Cמחממי
מ גדול אינו שלהם הנומינלי האנגליתקי לווט-70החום בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

מרכזית 1-01296-05-00-0 הסקה בגז:דודי מוסקים ביתיים מים מיוחדות-מחממי דרישות
הנומינלי החום שהספק משולבים דוודים של חמים מים לפעולת

מ גדול אינו האנגליתקי לווט-70של הם בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מוסקים 1-01296-06-00-0 ביתיים מים מרכזיתמחממי הסקה מיוחדות-בגז:דודי דרישות

מ גדול אינו שלהם הנומינלי החום שהספק עיבוי קי לווט-70לדודי
האנגלית בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מתכות 1-01300-00-00-0 לכיבוי סניקה גז ושל יבשה אבקה של מיטלטלים מט פים
ישראליבעירות  102.96 88.00תק ן

כלליות 1-01301-00-00-0 דרישות : לולייניים ישראלימקדחים  53.00 45.30תק ן
פחמן 1-01301-01-00-0 פלדת עשויים מקדחים : לולייניים ישראלימקדחים  53.00 45.30תק ן
מהירה 1-01301-02-00-0 פלדה עשויים מקדחים : לולייניים ישראלימקדחים  53.00 45.30תק ן



  

  

          
           

         
            

     
    

           
           

            
           
       

         
       

      
       

        
      

     
       

         
        

        
      

        
      

           
        

           
            

         
        

      

למתכותמקדחים 1-01301-03-00-0 קרביד חוד בעלי מקדחים : ישראלילו לייניים  53.00 45.30תק ן
בני 1-01301-04-00-0 לחומרי קרביד חוד בעלי מקדחים : לולייניים ישראלימקדחים  53.00 45.30תק ן
רב 1-01304-00-00-0 כרומתי אבץ (אלקיד) סינתטי יסוד ישראליעו בי-צבע  53.00 45.30תק ן
הדהוד-אקוסטיקה 1-01309-00-00-0 בחדר קול בליעת האנגליתמדידת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ישראליתרד מוקפא 1-01310-00-00-0  53.00 45.30תק ן
מיובשים:תאנים 1-01312-00-00-0 ישראליפירות  53.00 45.30תק ן
לווסת 1-01313-00-00-0 טמפונים האשה: של להיגיינה ישראליאביזרים חלקית)תק ן  53.00 45.30(רוויזיה
לווסת 1-01313-00-00-1 טמפונים האשה: של להיגיינה חלקית)אבזרים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לווסת 1-01313-00-00-2 טמפונים : האשה של להיגיינה חלקית)אביזרים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בצנרת 1-01315-00-00-0 מתכת למרכזשסתומי ופן לפן פן אוגנים:מידות ישראליבע לת  139.00 118.80תק ן
מאסבסט 1-01316-00-00-0 לחץ לצינורות ישראליצמנט-אבזרים  53.00 45.30תק ן
לעירוב 1-01317-00-00-0 ברזים וסוללת יחיד האנגליתברז בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
על 1-01318-01-00-0 המבוססים הגפן:יין, משקאות תוצרת על המבוססים ומשקאות יי ן

ותהליכים העבריתהגדרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הגפן: 1-01318-02-00-0 תוצרת על המבוססים ומשקאות יין על המבוססים יין, משקאות

בדיקה ושיטות העבריתדרישות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ולכות: 1-01324-00-00-0 מונחיםצבעים ישראליהגדרות  53.00 45.30תק ן
זרם 1-01330-00-00-0 מפני להגנה מיטלטלות ישראלידל ף-מערכות  70.08 59.90תק ן
כלליות 1-01332-01-00-0 בדיקה שיטות : כימיות לאנליזות ישראלימגיבים  139.00 118.80תק ן
דרישות 1-01332-02-00-0 : כימיות לאנליזות ישראלירא שונהסדר ה-מגיבים  269.10 230.00תק ן
ממונעים 1-01336-00-00-0 רכב לכלי גומי ישראליתו מכי  53.00 45.30תק ן
לבתי 1-01337-01-00-0 בקרה ומערכות בקרה יחידות פריצות: לגילוי אזעקה מערכות

האנגליתעס ק בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
לגילוי 1-01337-02-00-0 אזעקה ובחצריהםמערכות עסק בבתי התקנה הוראות פריצות:

מתקינים העבריתוהסמכת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בקרה 1-01337-03-00-0 מוקדי פריצות: לגילוי אזעקה האנגליתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
גלאים 1-01337-05-00-0 פריצות: לגילוי אזעקה ישראלימערכות  237.04 202.60תק ן
מגורים 1-01337-06-00-0 לדירות בקרה יחידות פריצות: לגילוי אזעקה האנגליתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מוגנת 1-01340-00-00-0 מתכת בקשת לריתוך פחמן פלדת עשויות האנגליתאלקטרודות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לריתוך 1-01341-00-00-0 מילוי בגזמת כות מוגנה בקשת פחמן ישראליפלדות  139.00 118.80תק ן
ברזל 1-01342-00-00-0 יצקת לריתוך מצופות ואלקטרודות ישראלימוטות  70.08 59.90תק ן
מפלדה 1-01345-00-00-0 מתוברגים ישראליני פלים  53.00 45.30תק ן



  

  

            
          

     
      

          
            

           
           

          
       

         
       

         
        

          
     

        
          

          
          

             
      

           
        

        
       

    
       

        
      

       
             

אחת 1-01347-00-00-0 הפעלה ידית בעל מכני ערבוב ישראליברז האנגליתתק ן  269.10 230.00בש פה
בסיסיים-אקוסטיקה 1-01349-01-00-0 ונהלים גדלים ומדידתו: סביבתי רעש של תי אור

האנגלית בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
וסימון 1-01351-00-00-0 הגדרות,רכיבים ישראליצמקאו:  53.00 45.30תק ן
מקרמיקה 1-01353-00-00-0 פסיפס אריחי העבריתאו מזכוכיתלו חות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
תוף 1-01356-01-00-0 לבלם הידרולי אופן של צילינדר ממונעים: רכב ישראליכלי  53.00 45.30תק ן
הידרולית 1-01356-02-00-0 מרכזית בלם משאבת מנועי: העבריתרכב בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מיגון 1-01358-01-00-0 אלקטרוניות מערכות מערכות רכב: האנגליתהמערכת-לכלי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אלקטרוניות 1-01358-02-00-0 מערכות רכב: לכלי מיגון והסמכה-מערכות ישראליהתקנה  70.08 59.90תק ן
ואלקטרו 1-01358-03-00-0 מכניות מערכות רכב: לכלי מיגון נעילה-מכניות-מערכות

ההילוכיםוניתוק ישראליהמערכת-של מערכת  53.00 45.30תק ן
ואלקטרו 1-01358-04-00-0 מכניות מערכות רכב: לכלי מיגון נעילה-מכניות-מערכות

ההילוכים מערכת של ישראליהתקנה-וניתוק  53.00 45.30תק ן
איתור 1-01358-06-00-0 מערכות רכב: לכלי מיגון ישראלימערכות  70.08 59.90תק ן
מזון 1-01359-00-00-0 לתיבול אחרות תערובות או ואבקות מעורבים ישראליתב לינים  70.08 59.90תק ן
מלוחות 1-01361-00-00-0 ישראליגבינות  70.08 59.90תק ן
בכבלים 1-01362-00-00-0 טלוויזיה האנגליתמערכות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
חומר 1-01366-00-00-0 אישיתמרסס להגנה העבריתמד מיע בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מוצק:תנור 1-01368-01-00-0 בדלק המוסק ביתי הסקה האנגליתתנור בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מוצק:ארובה 1-01368-02-00-0 בדלק המוסק ביתי הסקה העבריתתנור בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חלקיקיתנור 1-01368-03-00-0 חומר פליטת מוצק: בדלק המוסק ביתי האנגליתהסקה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
רכה 1-01374-00-00-0 בכריכה ספרים ישראליכריכת  53.00 45.30תק ן
בניין 1-01375-00-00-0 רכיבי של אופיינית תרמית התנגדות לקביעת מעבדתיות האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הקשה 1-01378-00-00-0 בקדיחת בסלע כלונסאות ישראליביסוס  102.96 88.00תק ן
מתוברגים 1-01380-00-00-0 אלקטרוליטיים-רכיבים ישראליצי פויים  205.92 176.00תק ן
חשמל 1-01381-01-00-0 להתקנות כבלים של ולסינוף להעברה דר ישות-מערכות

ישראליכלליות  139.00 118.80תק ן
חשמל 1-01381-02-01-0 להתקנות כבלים של ולסינוף להעברה דר ישות-מערכות

על להרכבה המיועדות כבלים של ולסינוף להעברה מערכות יי חודיות:
תקרות או ישראליקירות  70.08 59.90תק ן

בחליטה 1-01384-00-00-0 משקה להכנת מיובשים ישראליצמחים  174.10 148.80תק ן
לבתי 1-01385-00-00-0 ישיבה צמוד-אס לות הדחה מכל בעלות קרמי מחומר העבריתכסא בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן



  

  

            
       
      

     
       

      
       

      
          
          

           
     

           
     

            
        

           
          
          
         

       
       

      
        

           
       
       

    
        

        
       

             
       

          

חד 1-01386-00-00-0 רפואי לשימוש נוזלים עירוי בכובד-מערכות זינה האנגליתפע מי, בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
פתוחות 1-01400-00-00-0 מערכות עבריתמערכות-חברור ישראלימיסור:יישום  205.92 176.00תק ן
פתוחות 1-01400-01-00-0 מערכות חליפת-חברור במערכת עברית יישום מיסור: מערכות

) אלקטרונית ושירותיהEDIנתונים ישראלי )  102.96 88.00תק ן
להשקיה 1-01405-00-00-0 חקלאי ושיטות-ציוד כלליות דרישות נפח: קוצב שסתום

חלקית)תק ןבדיקה (רוויזיה  70.08 59.90ישראלי
להשקיה 1-01405-00-00-1 חקלאי ושיטות-ציוד כלליות דרישות נפח: קוצב שסתום

חלקית)בדיקה (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
להשקיה 1-01406-01-00-0 חקלאי ופעולה-ציוד תכן דרישות סובבות: ישראליממטרות  174.10 148.80תק ן
להשקיה 1-01407-00-00-0 חקלאי בדיקה-ציוד ושיטות כלליות דרישות השקיה: ישראלימתזי  174.10 148.80תק ן
עד 1-01411-01-00-0 מנועי רכב מנועי: ברכב פנימית שרפה למנוע אוויר מסנן של קרב

ישראליטו ן 4  53.00 45.30תק ן
שרפה 1-01411-02-00-0 למנוע אוויר מסנן של מעלקרב מנועי רכב מנועי: ברכב פנימית

ישראליטו ן 4  53.00 45.30תק ן
במים 1-01412-00-00-0 מסיסים סינתטיים צבעים למזון: מוספים צבעים לזיהוי ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
בבניינים 1-01414-01-00-0 תרמי בידוד חיצוני-מערכות תרמי טיח ישראלימערכת  102.96 88.00תק ן
חיצוני 1-01414-01-01-0 תרמי טיח מערכת בבניינים: תרמי בידוד העבריתמערכות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בבניינים 1-01414-02-00-0 תרמי בידוד פנימי-מערכות תרמי טיח חלקית)מערכת (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בבניינים 1-01414-02-00-1 תרמי בידוד פנימימערכת-מערכות תרמי חלקית)טי ח (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בבניינים 1-01414-03-00-0 תרמי בידוד חיצוני-מערכות תרמי טיח מערכת ישראליהש מת  139.00 118.80תק ן
ביתית 1-01416-00-00-0 כביסה למכונת כביסה ישראלינוזל  53.00 45.30תק ן
כלים 1-01417-00-00-0 לניקוי הסביבהאבקות איכות להבטחת דרישות כלים: למדיח

העבריתולסימון בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דרכים 1-01423-00-00-0 לסימון חופשית-חו מרים בהפלה זכוכית,-תוספים גדוריות

שניהם של ותערובות החלקה למניעת האנגליתאגרגאטים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לאפייה 1-01426-00-00-0 חלקית)שמרים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לאפייה 1-01426-00-00-1 חלקית)שמרים (רוויזיה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שיניים 1-01429-00-00-0 ישראלימש חת  53.00 45.30תק ן
1-01430-01-00-0 (PVC) כלורי פוליוויניל יריעות גגות: לאיטום בשפה יריעות ישראלי  205.92 176.00האנגליתתק ן
1-01430-02-00-0 EPDM יריעות גגות: לאיטום האנגלית יריעות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בסיבי 1-01430-03-00-0 מזוינות בפולימרים, משופר ביטומן גגות:יריעות לאיטום יריעות

בריתוך להתקנה המיועדות ארוגים, לא אחרים בסיבים או העבריתתק ןפו ליאסטר בשפה  70.08 59.90ישראלי
פחם 1-01434-00-00-0 ללא העתקה ישראלינייר  53.00 45.30תק ן
כירורגיים 1-01446-00-00-0 בדיקה-מכשירים ושיטות כלליות דרישות ישראלימס פריים:  70.08 59.90תק ן



  

  

    
      

      
      

        
        

             
     

      
       

    
     

     
       
        

         
       

     
       

        
      

         
        

      
      

      
        

           
              

     
       

         
    

         
       

      

לפסח 1-01450-00-00-0 ישראלימצות  53.00 45.30תק ן
המידע 1-01452-00-00-0 עברית-טכנולוגיית במקלדת עברי קלידים לטינית-מערך

העבריתלמחשבים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
המידע 1-01452-02-00-0 עברית-טכנולוגיית במקלדת עברי קלידים לט ינית-מערך

משופר מיפוי העבריתלמחשבים: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תילהדקים 1-01453-00-00-0 כבלי של ישראלילסיימים  53.00 45.30תק ן
גרעיני 1-01454-00-00-0 במד קרקעות של ורטיבות צפיפות של באתר העבריתבדיקה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מסדרה 1-01457-00-00-0 הובלה ובדיקות1-מכולות למטען2חלק-דרישות מכולות : 

כללי לשימוש ישראליכללי  174.10 148.80תק ן
מסדרה 1-01457-01-00-0 הובלה ובדיקות1-מכולות בידוד2חלק-דרישות עם מכולות : 

ישראליתר מי  237.04 202.60תק ן
מסדרה 1-01457-02-00-0 הובלה ובדיקות1-מכולות מכל3חלק-דרישות מכולות : 

ולגזים ישראלילנוזלים  237.04 202.60תק ן
מסדרה 1-01457-03-00-0 הובלה ובדיקות1-מכולות משטחVחלק-דרישות מכולות ישראלי :  102.96 88.00תק ן
מסדרה 1-01457-04-00-0 הובלה ובדיקות-1מכולות בעלותVICחל ק-דר ישות מכולות : 

שלם עילי מבנה עם בצידן משטח,פתוחות ישראליבסיס  139.00 118.80תק ן
הובלה 1-01457-05-00-0 אוויר-מכולות כללי-מכולות לשימוש תכליתיות) (רב -קרקע

ובדיקות ישראלידרישות  205.92 176.00תק ן
מסדרה 1-01457-06-00-0 הובלה פינה1-מכולות ישראלידרישות-אבזרי  174.10 148.80תק ן
בקר 1-01458-01-01-0 מעובדים חלולים:פרופילים מבניים פלדה לתנאי-פרופילי דרישות

האנגליתתק ןהס פקה בשפה  237.04 202.60ישראלי
בקר 1-01458-01-02-0 מעובדים חלולים:פרופילים מבניים פלדה דרישות-פרופילי

חתך ולאופייני האנגליתלסבולות,למידות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בחם 1-01458-02-01-0 מעובדים חלולים:פרופילים מבניים פלדה לתנאי-פרופילי דרישות

האנגליתהס פקה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
בחם 1-01458-02-02-0 מעובדים חלולים:פרופילים מבניים פלדה דרישות-פרופילי

חתך ולאופייני האנגליתלסבולות,למידות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כלליות 1-01460-01-00-0 חודרניים:דרישות לא דם לחץ בשפהמדי ישראלי  102.96 88.00האנגליתתק ן
מכניים 1-01460-02-00-0 דם לחץ למדי נוספות חודרניים:דרישות לא דם לחץ האנגליתמדי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אלקטרו 1-01460-03-00-0 למערכות נוספות חודרניים:דרישות לא לחץ מכניות-מדי

דם לחץ האנגליתלמדידת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מים 1-01462-00-00-0 להולכת פנימי בטון ציפוי עם פלדה צנרת של בהשקה ריתוך

ישראליוש פכים  53.00 45.30תק ן
והגדרות 1-01463-01-00-0 מונחים גאוסינתטיים: האנגליתמו צרים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ומוצרים 1-01463-02-00-0 גאוטקסטילים גאוסינתטיים: אליהםמו צרים זי הוי-הקשורים

האנגליתבאתר בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן



  

  

      
        

          
      

          
       

            
      

         
            

        
       

      
       

      
             

          
      

    
        

    
         

          
     

       
         

        
        

      
        

               
      

     

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

-הםילאם ירושקהם ירצומום ילטיסקוטאגם: טייתניסואגם ירצמו
ם ירחאה עונתי רוזאום ישיבכת יינבבש ומישלם ישרדנהם ינייפאו
 )טפלסאת ועלבומול זרבת וליסמט עמ(ל

1-01463-03-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-הםילאם ירושקהם ירצומום ילטיסקוטאגם: ייתטניסואגם ירצמו
ל זרבת וליסמת יינבבש ומישלם ישרדנהם ינייפאו

1-01463-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-הם ילאם ירושקהם ירצומום ילטיסקוטאגם: טייתניסואגם ירצמו
ה כימתי נבמות ודוסי ,רפעת ודובעבש ומילשם ישרדנהם ינייפאו

1-01463-05-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-הםילאם ירושקהם ירצומום ילטיסקוטאגם: טייתניסואגם ירצמו
ז וקינת וכרעמבש ומישלם ישרדנהם ינייפאו

1-01463-06-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00  1-01463-07-00-0 )תוינכוטאגת ורווכ(ת יואתק ותירת וכרעמם: טייתניסוגאם ירצמו

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
-ם ירוגסם יליבומבם ימת מירזת דימד ה ייתשי מלם יבלושמם מיימד-
ה נקתהת ושידרם: יקר

1-01464-02-00-0 

תירבעהה פשבי לארישן תק 45.30 53.00 ריינת ובמג 1-01465-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 עונישת ודיחי :ןעטמת ודיחיל שת ודמי 1-01468-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 רוויאי נגזמלם טיטסומתר 1-01472-00-00-0 

ילארשין תק 59.90 70.08 םיעובקם יננצמ :רבדמי ננמצ-םימר ורחסם עם יידיואר יוואי ננמצ 1-01475-01-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 תוספרמום יחטושת וגגם:יימת רידחלן יינבהת פטעמת ומטיאת וקיבד 1-01476-01-00-0 

י לארשין תק 59.90 70.08
ם יחתפום יינוציחת וריק:םימת רידחלן יינבהת פטעמת ומטיאת וקיבד
ם יינוציחת וריבק

1-01476-02-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 םיעפושמת וגגם: ימת רידחלן יינבהת פטעמת ומטיאת וקיבד 1-01476-03-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 תינפלאס 1-01477-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 שביך ילהתבם ירציוהמם ייביסת וחלו 1-01481-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארישן תק 45.30 53.00 דיח לקמוח לקמש רא-םיחלמק 1-01482-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 הקיפסי תוס 1-01483-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
ה פשבט סקטל שגה צהלון וסחאלה רוטקיטכרא :עדימת ייגולונטכ
 )בושקתת וכרע(מם יבשמחות רושקתת וכרעמבת ירבהע

1-01489-00-00-0 

)תיקלחה יזוויר(י לארשין תק 88.00 102.96 תוחול :סבגויי פיחות וצימח 1-01490-01-00-0 

)תיקלחה יזוויר(י לארשין תק 88.00 102.96 תוחולס בגוי פיחות וצימח 1-01490-01-00-1 

ילארשין תק 45.30 53.00 םיגרב :סבגויי פיחות וצימח 1-01490-02-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 הקלהחווי חאיי רמוח :סבגויי פיחות וצימח 1-01490-03-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 הדפלח פם ויישעהם יאשנו-א לם יליפורפ :בסגויי פיחובס גת וצימח 1-01490-04-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 ימרקר מומחא כס-יתבלת ויחרזמת ולאס 1-01494-00-00-0 

ילארשין תק 45.30 53.00 יכלל-תובשחוממע דמית וכרעמת חטאב 1-01495-01-00-0 



  

  

         
           

          
       

        
        

       
        

        
          

        
      

        
      

        
      

        
      

        
         

            
             

        
             

        
           

             
          

      
        

       
       

         
           

       

ממוחשבות 1-01495-02-00-0 מידע מערכות מידע-אבטחת נושאי העבריתמצעים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
המידע 1-01495-03-00-0 ישות-טכנולוגיית אימות להבטחת מסגרת אבטחה: האנגליתטכניקות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מחשב 1-01495-04-00-0 אבטחת יומן לניהול האנגליתמדריך בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
גישה 1-01495-06-00-0 הרשאות ממוחשבות: מידע מערכות ישראליאבטחת  70.08 59.90תק ן
ושחזורו 1-01495-07-00-0 מידע גיבוי : ממוחשבות מידע מערכות ישראליאבטחת  53.00 45.30תק ן
בטיחות 1-01497-01-00-0 דרישות השגחה: נטולי באתרים גופנית לפעילות מתק נים

בדיקה ושיטות העבריתכלליות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
לבחינה, 1-01497-02-00-0 הוראות השגחה: נטולי באתרים גופנית לפעילות מתק נים

האתר ולתפעול העבריתלת חזוקה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בדיקה 1-01498-01-00-0 ושיטות כלליות בטיחות דרישות משחקים: העבריתמתק ני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
נוספות 1-01498-02-00-0 בדיקה ושיטות נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתק ני

תלויות העבריתלנדנדות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
נוספותמתק ני 1-01498-03-00-0 בדיקה ושיטות נוספות בטיחות דרישות מש חקים:

העבריתלמ גלשות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
נוספות 1-01498-04-00-0 בדיקה ושיטות נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתק ני

גלישה העבריתלמסילות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
דרישות 1-01498-05-00-0 משחקים: נוספותמתק ני בדיקה ושיטות נוספות בטי חות

העבריתלס חרחרות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
נוספות 1-01498-06-00-0 בדיקה ושיטות נוספות בטיחות דרישות משחקים: מתק ני

נענוע ולמתקני מאזניים העבריתלנדנדות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מדריך 1-01498-07-00-0 משחקים: ולתפעולמתק ני לתחזוקה לפיקוח, העבריתלהתקנה, בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
המשחקים 1-01498-08-00-0 מגרש המגרשים: משטחי וחיפוי משחקים למגרשי העבריתמתק נים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בטיחות 1-01498-10-00-0 דרישות המגרשים: משטחי וחיפוי משחקים למגרשי מתק נים

במלואםנוספות סגורים משחקים למתקני נוספות בדיקה העבריתושיטות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בטיחות 1-01498-11-00-0 דרישות המגרשים: משטחי וחיפוי משחקים למגרשי מתק נים

מרחבית רשת למתקני נוספות בדיקה ושיטות העבריתנוספות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טבעיים 1-01501-01-00-0 מינרליים מים ארוזים: או מבוקבקים האנגליתמי שתייה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מינרליים 1-01501-02-00-0 מים (שאינם שתייה מי ארוזים: או מבוקבקים מי שתייה

האנגליתטבעיים) בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בבניינים 1-01503-00-00-0 המותקנות מחיצות העבריתתפקוד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
גבס 1-01504-00-00-0 העבריתבלוקי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ביתי 1-01505-01-00-0 לשימוש שתייה במי לטיפול מערכות,-מערכות וטיהור: סינון

הפוכה אוסמוזה מערכות העבריתלמעט בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הפוכה 1-01505-02-00-0 אוסמוזה מערכות שתייה: במי לטיפול האנגליתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מפלדה 1-01508-00-00-0 צורתיים סיכוך ישראליפחי  102.96 88.00תק ן



  

  

           
           

     
     

          
         

         
       

            
            

        
       

            
          

         
       
     

      
        

     
        

            
        

         
        

     
       

   
       

        
       

     
       

      
       

         

מתכת 1-01509-01-00-0 עשויות שמסגרותיהם רפפה תריסי חלקית)תריסים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מתכ 1-01509-01-00-1 עשויות שמסגרותיהם רפפה תריסי חלקית)תריסים: (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
גלילה 1-01509-02-00-0 ישראליתריסים:תריסי  139.00 118.80תק ן
לתריסים 1-01509-03-00-0 מתכת ישראליתריסים:רפפות  53.00 45.30תק ן
מבנייםבטון קל 1-01513-00-00-0 לא העבריתלשימושים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
1-01516-01-00-0 (UM = - 3ו "ק ק 3.6ו ( ו" (UM= של נקוב למתח ק 1כב לים " ק 1.2ו (  ו"

:(UM= ק 30עד  " ק 36ו ( =UM)ו" ואבזריהם משוחל בידוד בעלי כוח כב לי
למתח מ ק-1נק וב " ק 1.2ו ( האנגלית ו" בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

1-01516-02-00-0 (UM = עד 30 "ק ק 36ו ( ו" (UM = מ נקוב למתח ק-6כב לים " ק 7.2ו (  ו"
:(UM = ק 30עד  " ק 36ו ( ו" (UM = משוחל בידוד בעלי כוח כב לי

ואבזריהם מ נקוב ק-1למתח " ק 1.2ו ( האנגלית ו" בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-01516-04-00-0 (UM=עד 30 "ק ק 36ו ( ו" (UM= למתח כבלים לאבזרי בדיקה דרישות

מ ק-6נקוב ו" ו"ק 7.2) :(UM=  ק 30עד " ק 36ו ( ו" (UM= בעלי כוח כב לי
משוחל בידוד מ נקוב למתח ק-1ואבזריהם " ק 1.2ו ( האנגלית ו" בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

וחמים 1-01519-00-00-0 קרים מים של בלחץ להובלה מצולב פוליאתילן -צינורות
לבניין מחוץ העבריתצינורות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

דיפרנציאליים 1-01520-00-00-0 ישראליתר מוסטטים  53.00 45.30תק ן
משותפי 1-01521-01-00-0 בכבלים:-כב לים הפצה במערכות (קואקסייליים)לשימוש ציר

גנרי דרישות האנגליתמפרט בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
משותפי 1-01521-02-00-0 הפצה-כב לים במערכות (קואקסייליים)לשימוש ציר

עבור מבנים בתוך גישה לכבלי קבוצתי דרישות בכבלים:מפרט
שבין בתדררים הפועלות ל 5מערכות האנגליתמגה"ר- 3000מגה"ר בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

במערכות 1-01521-03-00-0 לשימוש ציר משותפי קבוצתיכב לים תקן בכבלים: הפצ ה
למבנים מחוץ לשימוש המיועדים הורדה ישראלילכבלי  53.00 45.30תק ן

קבוצתי 1-01521-04-00-0 תקן בכבלים: הפצה במערכות לשימוש ציר משותפי כב לים
לחלוקה עורק ישראלילכבלי  53.00 45.30תק ן

בריתוך 1-01522-00-00-0 לחיבור המיועדים צינורות כלליאבזרי לשימוש פלדה לצינורות
ישראלי  70.08 59.90תק ן

לא 1-01523-01-00-0 קירות : בני ישראלינושאים-קירות  205.92 176.00תק ן
וגימור 1-01525-01-00-0 רכיבים בניינים: תחזוקת העבריתני הול בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בניינים:בנייני 1-01525-02-00-0 תחזוקת הקרובהני הול וסביבתם שירות-מגורים מערכות

העברית בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
הקרובה 1-01525-03-00-0 וסביבתם מגורים בנייני שאינם בניינים:בניינים תחזוקת -ני הול

שירות העבריתמערכות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
עדות 1-01525-04-00-0 מסמכי בניינים: תחזוקת העבריתני הול בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
במעבדות 1-01530-00-00-0 אש מפני העבריתהגנה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

      
        

     
        

           
       

       
        

         
         
     

     
          

         
      

    
        

        
       

         
       

           
            
            

           
       

        
         

         
      

       
      

     

תת 1-01531-00-00-0 להתקנות מבודדים, ולמוליכים לכבלים ואבזריהם -מובלים
דופן בעלי פוליאתילן מובלי ותקשורת: חשמל קווי של קר קעיות

ואבזריהם  139.00 118.80ישראליתק ןמקשית
איטום-מבנים 1-01536-00-00-0 ישראלימיון ודרישות-חו מרי  102.96 88.00תק ן
משוחלים 1-01542-00-00-0 מקשיים אטמים ודלתות: לחלונות גמישים העבריתאט מים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ביתי 1-01543-00-00-0 לשימוש ריפוד ישראליבדי  102.96 88.00תק ן
בטיחות 1-01546-00-00-0 האנגליתמציתים:דרשיות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
כלליות 1-01547-01-00-0 דרישות סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים ביצוע ישראליתו כניות  53.00 45.30תק ן
אדריכלות 1-01547-02-00-0 סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים ביצוע ישראליבנייןתו כניות  53.00 45.30תק ן
הבניין 1-01547-03-00-0 שלד סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים ביצוע ישראליתו כניות  70.08 59.90תק ן
והספקת 1-01547-04-00-0 ניקוז ביוב, סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים ביצוע תכניות

וגזים דלק ישראלימי ם,  53.00 45.30תק ן
ואוורור 1-01547-05-00-0 אוויר מיזוג סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים פיתוח ישראליתו כניות  53.00 45.30תק ן
ותקשורת 1-01547-06-00-0 חשמל סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים ביצוע ישראליתו כניות  53.00 45.30תק ן
ולעבודות 1-01547-10-00-0 לבניינים ביצוע וגינוןתו כניות פיתוח עבודות סביבתי: פיתוח

ישראליבאתר  53.00 45.30תק ן
איטום 1-01547-13-00-0 סביבתי: פיתוח ולעבודות לבניינים ביצוע ישראליתו כניות  53.00 45.30תק ן
ולחפצים 1-01548-00-00-0 ופעוטות, תינוקות של ולעגלות למיטות ראש ומגיני מזרנים

דומים ישראליביתיים האנגליתתק ן  139.00 118.80בש פה
אבן, 1-01554-01-00-0 פלחי בציפוי או טראצו בציפוי מבטון לוחות או מטארצו לו חות

מדרגות העבריתלחיפוי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טבעית 1-01554-02-00-0 מאבן לוחות : מדרגות לחיפוי העבריתלו חות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חוץ 1-01555-01-00-0 חיפוי בבניינים: ולחיפוי לריצוף קרמיקה ואריחי פסיפס העבריתמערכת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
פנים 1-01555-02-00-0 חיפוי בבניינים: ולחיפוי לריצוף קרמיקה ואריחי פסיפס העבריתמערכת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ריצוףמערכת 1-01555-03-00-0 בבניינים: ולחיפוי לריצוף קרמיקה ואריחי העבריתפסיפס בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
באריחי 1-01555-04-00-0 חיפוי בניינים: ולחיפוי לריצוף קרמיקה ואריחי פסיפס מערכת

יבש בקיבוע העבריתקר מיקה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
עם 1-01556-00-00-0 רעפיםגגות קלים העבריתסי כוך בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ותפקוד 1-01568-00-00-0 תכן מסך: העבריתקירות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מבטון 1-01571-00-00-0 ריצוף מאבני ישראלימיסעות  139.00 118.80תק ן
כוהליים 1-01572-01-00-0 וסימון.-משקאות העבריתתק ןהגדרות,תיאורים בשפה  70.08 59.90ישראלי
כוהליים 1-01572-02-00-0 הרכב-משקאות תכולה, החסנה, הובלה, אריזה, רכיבים,

בדיקה ישראליושיטות  53.00 45.30תק ן



  

  

        
    

        
       

        
         

         
           

       
         

    
     

       
          

         
       

           
         

        
    

      
         

       
        

      
        

      
          

      
      

        
      
     

(מוצרים 1-01576-00-00-0 פחותה בסביבה שפגיעתם לאריזה וקרטון נייר מו צרי
ישראלי"ירוקים ")  53.00 45.30תק ן

ייחוס) 1-01594-01-00-0 (משטחי שיווי יצוק-טב לות ישראליברזל  139.00 118.80תק ן
ייחוס) 1-01594-02-00-0 (משטחי שיווי ישראליגרניט-טב לות  139.00 118.80תק ן
מתזים 1-01596-00-00-0 העבריתהתקנה-מערכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
כיבוי 1-01597-00-00-0 כיבוימערכות בגז האנגליתאש אוטומטיות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
והגדרות 1-01601-01-00-0 מונחים מקוררים: תצוגה האנגליתתא י בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בדיקה 1-01601-02-00-0 ותנאי דרישות מיון, מקוררים: תצוגה האנגליתתא י בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מסחרי 1-01601-03-00-0 לשימוש עצמאיים מקוררים:תאים תצוגה מדד יעילות-תא י

שירות ותאי מקררים של העבריתאנרגטית בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לכיסוח 1-01603-00-00-0 כיסוח,טרקטורים ממונעות,טרקטורוני דשא מכסחות

כלי עם לגינון וטרקטורים מקצועיות נלוויםוגינון,מכסחות -כיסוח
בדיקה. ושיטות בטיחות ישראליהגדרות,דרישות  269.10 230.00תק ן

שעשועים 1-01604-01-00-0 וגני ירידים של ומבנים ישראליבטי חות-מכונות  374.99 320.50תק ן
בדיקה 1-01605-01-00-0 ושיטות בטיחות דרישות מים: האנגליתמגלשות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הוראות 1-01605-02-00-0 מים: האנגליתמגלשות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
טבעי 1-01607-00-00-0 (גפ"מ)ולגז מעובה פחמימני לגז ידניים האנגליתשסתומים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
פחותה 1-01611-00-00-0 בסביבה שפגיעתם היגיינה נייר ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
(מוצרים 1-01621-00-00-0 פחותה בסביבה שפגיעתם מינרלי בסיס על סיכה חו מרי

ישראלי"ירוקים ")  53.00 45.30תק ן
יד 1-01625-00-00-0 למקלח ישראליזרנוקים  53.00 45.30תק ן
טראצו 1-01629-00-00-0 באריחי רצפה חיפוי העבריתמערכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
משוריינת 1-01630-00-00-0 מקרקע תמך העבריתקירות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-01631-01-00-0 ) אק"מ למערכות אקטיבי (MATVציוד טל'כ ולמערכות (CATV מגברי :( 

פס רחבי ישראליחלוקה  174.10 148.80תק ן
1-01632-00-00-0 (CATV) טל כ"ולמערכות (MATV) פסיבי אקציוד למערכות ישראלי מ"  70.08 59.90תק ן
בבניינים. 1-01635-00-00-0 לפתחים ישראליסורגים  53.00 45.30תק ן
פנימי 1-01637-00-00-0 לשימוש רחיץ לא מימי תחליב ישראליצבע  53.00 45.30תק ן
במשרדים,במבנים 1-01638-00-00-0 מגורים, פנים)בבנייני (מקשרי אינטרקום מערכות

ציבוריים העבריתוב מקומות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
להשקיה:מסננים 1-01641-02-00-0 חקלאי (מכברים)-ציוד שטח ישראלימסנני  70.08 59.90תק ן
להשקיה:מסננים 1-01641-03-00-0 חקלאי מערכת-ציוד בעלי (מכברים) שטח מסנני

אוטומטית. עצמי ישראליניקוי  70.08 59.90תק ן



  

  

       
      

       
       

              
        

            
             

         
      

            
            

       
          

         
         

       
       

         
         

        
             
        

         
             
         

           
        
        
        
      

         
      

         

להשקיה 1-01642-00-00-0 חקלאי טפטוף-ציוד וצינורות ושיטות-טפטפות דרישות
האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

הידרוליים 1-01644-00-00-0 חלקית)שסתומים (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
הידרוליים 1-01644-00-00-1 חלקית)שסתומים (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
וכינוי 1-01661-01-00-0 מיון דרישות, אריחים: בין רגילים למיקשים מילוי העבריתחו מרי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בכימיקלים 1-01661-02-00-0 העמידות קביעת אריחים: בין רגילים למישקים מילוי חו מרי

בראקציה שרף דבקי ושל מילוי בשפהשל חומרי ישראלי  102.96 88.00האנגליתתק ן
בשחיקה 1-01661-03-00-0 העמידות קביעת אריחים: בין רגילים למישקים מילוי האנגליתחו מרי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
וחוזק 1-01661-04-00-0 הכפיפה חוזק קביעת אריחים: בין רגילים למישקים מילוי חו מרי

האנגליתהל חיצה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ההתכווצות 1-01661-05-00-0 קביעת אריחים: בין רגילים למישקים מילוי האנגליתחו מרי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
הספיגות 1-01661-06-00-0 קביעת אריחים: בין רגילים למישקים מילוי האנגליתחו מרי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בפעולה 1-01670-00-00-0 לחץ ישראליישירהוסתי  174.10 148.80תק ן
מופחת 1-01673-00-00-0 לחץ אזור בעל (מז"ח) חוזרת זרימה ישראלימונע  70.08 59.90תק ן
חמים 1-01676-00-00-0 למים הסקה העבריתמתק ני בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הרמה 1-01677-01-00-0 למענבי פלדה-רכיבים עשויים -מחושלתבטי חות:רכיבים

האנגלית 8דר גה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הרמה 1-01677-02-00-0 למענבי עשויים-רכיבים לשונית בעלי הרמה בטי חות:אונקלי

מחושלת האנגלית 8דר גה-פלדה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הרמה 1-01677-03-00-0 למענבי עצמית-רכיבים נעילה פלדהבטי חות:אונקלי עשויים

האנגלית 8דר גה-מחושלת  בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הרמה 1-01677-04-00-0 למענבי האנגלית 8דר גה-בטי חות:טבעות-רכיבים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הרמה 1-01677-05-00-0 למענבי עשויים-רכיבים לשונית בעלי הרמה בטי חות:אונקלי

מחושלת האנגלית 4דר גה-פלדה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הרמה 1-01677-06-00-0 למענבי האנגלית 4דר גה-בטי חות:טבעות-רכיבים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הרמה 1-01677-07-00-0 למענבי מרותכות-רכיבים חיבור וחוליות הרמה בטי חות:רכיבי

מחושלת פלדה האנגליתתק ן 10דר גה-עשויים בשפה  70.08 59.90ישראלי
הרמה 1-01678-01-00-0 למטרות האנגלית 4דר גה-בטי חות:סגירים-רכיבים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הרמה 1-01678-02-00-0 למטרות האנגלית 6דר גה-בטי חות:סגירים-רכיבים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
למטרות 1-01678-03-00-0 האנגלית 8דר גה-בטי חות:סגירים-הר מהרכיבים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
הרמה 1-01678-04-00-0 למטרות מתוברגות-רכיבים הרמה עין-בטי חות:אוזני בורגי

מחושלת פלדה האנגלית 4דר גה-עשויים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
הרמה 1-01678-05-00-0 למטרות הרמה-רכיבים עין-מת וברגותבטי חות:אוזני בורגי

מחושלת פלדה האנגלית 6דר גה-עשויים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן



  

  

        
      

          
       

       
  

        
      
       

     
        

         
       

        
        

         
     

       
        

        
        

         
    

           
        

      
     

    
      

      
       

      
      

       
      

      

הרמה 1-01678-06-00-0 למטרות מתוברגות-רכיבים הרמה בע ל C15בורג-בטי חות:אוזני
האנגליתצוואר בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

הרמה 1-01678-07-00-0 למטרות מתוברגות-רכיבים הרמה אוזני  C15או ם-בטיחות:
צוואר האנגליתבע לת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

1-01680-00-00-0 (SGML) פתוחות מערכות העריכה-חברור סימני בשפת עברית מי מוש
התקנית ישראלי המוכללת  102.96 88.00תק ן

להתקנה 1-01682-00-00-0 מפלסטיק העבריתבר צפהמאסף בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
1-01729-00-00-0 II צנטריפוגיות למשאבות טכניות ישראלידר ג-דר ישות  237.04 202.60תק ן
סגורים 1-01730-00-00-0 במובלים מוליך נוזל של ספיקה המשתמשת-מדידת שיטה

אלקטרומגנטיים-במדי ישראליספיקה  139.00 118.80תק ן
סינתטיים 1-01731-00-00-0 פולימרים בסיס על מרקם ישראליצי פוי  102.96 88.00תק ן
מינרלי 1-01733-01-00-0 ציפוי בחירת שרפה: מפני להגנה מפלדה, בניין רכיבי צי פוי

והשמתו העבריתמותז בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מפני 1-01733-02-00-0 להגנה מפלדה, בניין רכיבי ודרישותצי פוי בדיקה שיטות שריפה:

מותז מינרלי העבריתלציפוי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עם 1-01734-00-00-0 חיזוי) ועם חיזוי (ללא קומפקטיים ספרתיים רפואיים, תר מומטרים

מקסימום ישראליהתקן  53.00 45.30תק ן
כלליות 1-01735-01-00-0 דרישות בטון: לדריכת ישראליפלדה  139.00 118.80תק ן
בקר 1-01735-02-00-0 משוכים תילים בטון: לדריכת ישראליפלדה  102.96 88.00תק ן
גדילים 1-01735-04-00-0 בטון: לדריכת חלקית)פלדה (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
גדילים 1-01735-04-00-1 בטון: לדריכת חלקית)פלדה (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לא 1-01735-05-00-0 או מעובדים בחם מעורגלים פלדה מוטות בטון: לדריכת פלדה

ישראלימעובדים  102.96 88.00תק ן
מופחת 1-01736-00-00-0 שלהם הדליקות שסיכון ולילדים, לתינוקות שינה ובגדי ישראליבגדים  102.96 88.00תק ן
יניקה 1-01737-01-00-0 בעלות צנטריפוגיות נומינליתמשאבות עבודה נקודת ציון, צירית:

(דרג ישראליבר )16ומידות  70.08 59.90תק ן
הבסיס 1-01737-02-00-0 לטבלת מידות צירית: יניקה בעלות צנטריפוגיות משאבות

ישראליול התקנה  102.96 88.00תק ן
לאטמים 1-01737-03-00-0 החורים מידות צירית: יניקה בעלות צנטריפוגיות משאבות

רך ולמילוא ישראלימכניים  70.08 59.90תק ן
אווירית 1-01740-00-00-0 רשת מבודדים,עבור מוליכים נומינלי-צרור ק"ו 0.6/1למתח

מבודד ).-(כינוי:תא"מ אוויר ישראליתי ל  174.10 148.80תק ן
נחושת 1-01742-00-00-0 מצופות הארקה ישראליאלקטרודות  53.00 45.30תק ן
למחצה 1-01743-00-00-0 קשות העבריתגבינות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
המידע 1-01748-00-00-0 הפעלה-טכנולוגיית מערכות מנשק עבור העברית הסב יבה

העבריתיבילות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

      
    

         
       

     
           

       
      
        

           
         
        

        
     

       
     

           
      

    
    

    
      

       
       

       
            

    
    

        
         

      
    

      
          

         
   

כלליות 1-01751-01-00-0 ואישורם:הנחיות מתכתיים חומרים לריתוך לריתוךנה לים
ישראליבהתכה.  53.00 45.30תק ן

בקשת 1-01751-02-00-0 ואישורם:ריתוך מתכתיים חומרים לריתוך ישראלינה לים  53.00 45.30תק ן
בקשת 1-01751-03-00-0 לריתוך נוהל ואישורם:בדיקות מתכתיים חומרים לריתוך נה לים

ישראלישל פלדות.  174.10 148.80תק ן
לאיטום 1-01752-01-00-0 התשתית מבטון: שטוחים גגות לאיטום העבריתמערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המותקנות 1-01752-02-00-0 ביטומן יריעות מבטון: שטוחים גגות לאיטום מערכות

העבריתבריתוך בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לכירורגייה 1-01761-00-00-0 בעלי-שת לים ממתכת עצם משושה,ראשבורגי הינע חיבור

מידות. סימטרי: לא ותבריג כדורי תחתון ישראליעם משטח  139.00 118.80תק ן
לכירורגייה 1-01763-02-00-0 לשדיים.-שת לים לשדי:פינים תוך סמרור ישראלימערכות  70.08 59.90תק ן
לכירורגייה 1-01769-00-00-0 סימטרי-שת לים לא תבריג בעלי ממתכת עצם בורגי

בדיקה. ושיטות מכניות כדורי:דרישות תחתון ישראליומשטח  102.96 88.00תק ן
לכירורגייה 1-01772-02-00-0 משטחים-שת לים ושלמה: חלקית ירך מפרק תותבת

ופלסטיק. מתכת חומרי עשויים ישראלינושאים  70.08 59.90תק ן
לכירורגייה 1-01772-06-00-0 חלקית-שת לים ירך מפרק קיימותתותבת קביעת וש למה:

הירך. לעצם הקנה של והצוואר הראש ישראלישל אזור  102.96 88.00תק ן
לכירורגייה 1-01777-00-00-0 אצל-שת לים הירך עצם בקצה לשימוש קיבוע הת קני

ישראלימבוגרים.  139.00 118.80תק ן
לכירורגייה 1-01778-00-00-0 לשימוש-שת לים מקבילות רגליות עם כליבים

כלליות ישראליאורתופדי:דרישות  102.96 88.00תק ן
לכירורגייה 1-01782-00-00-0 המתאימים-שת לים וחריצים ממתכת:חורים עצם לו חות

קוני. תחתון משטח בעלי ישראלילברגים  102.96 88.00תק ן
אדם 1-01787-00-00-0 לבני הרדמה ישראלימכשירי  174.10 148.80תק ן
"קול". 1-01789-04-00-0 מטיפוס נשימה:צינורות לקנה ישראליצינורות  70.08 59.90תק ן
דרכים 1-01790-00-00-0 לסימון מראש-חו מרים מוכנים האנגליתסי מונים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
צינורות 1-01791-01-00-0 עשויות הזרקה להזרקה:בקבוקיות לנוזלים ואבזרים מכלים

ישראליזכוכית.  70.08 59.90תק ן
הזרקה. 1-01791-02-00-0 לבקבוקיות להזרקה:פקקים לנוזלים ואבזרים ישראלימכלים  102.96 88.00תק ן
הזרקה. 1-01791-03-00-0 לבקבוקיות אלומיניום להזרקה:מכסי לנוזלים ואבזרים ישראלימכלים  70.08 59.90תק ן
לנוזלים 1-01791-04-00-0 ואבזרים זכוכיתמכלים עשויות הזרקה להזרקה:בקבוקיות

ישראלייצוקה.  102.96 88.00תק ן
אורתופדיים 1-01792-01-00-0 קידוח משקעים-מכשירי ישראלימקדחים,מברזים,כרסומים  102.96 88.00תק ן
אליה 1-01796-00-00-0 הקשורים ולטיפולים להמודיאליזה האנגליתמי ם בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חשמל 1-01797-01-00-0 ידי על המונע שאיבה רפואי:ציוד שאיבה בטיחות.-ציוד דרישות

ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

          
     

          
      

          
        

        
         

       
        

        
     

       
             

          
       

       
       

       
         

          
             

          
             

          
       

             
           

           
         

               
             

              
               

של 1-01801-01-00-0 שיפוע בעלי קוניים ולציוד 6%אבזרים למחטים למזרקים, (לואר)
כלליות. אחר:דרישות ישראלירפואי  70.08 59.90תק ן

שלאבזרים 1-01801-02-00-0 שיפוע בעלי ןלציוד 6%קוניים למחטים למזרקים, (לואר)
נעילה אחר:אבזרי ישראלירפואי  102.96 88.00תק ן

המוחדרים 1-01811-00-00-0 העגילים מכללי מכל ניקל שחרור של לבדיקה ייחוס שיט ת
לבוא המיועדים ומפריטים האדם ("פירסינג ") בגוף שנעשו לנקבים

עם וממושך ישיר האנגליתהעורבמגע בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תאורה 1-01838-00-00-0 חירום-יישומי האנגליתתאורת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
במעבדות 1-01839-00-00-0 חלקית)מנדפים-בטי חות (רוויזיה ישראלי  139.00 118.80תק ן
במעבדות 1-01839-00-00-1 ישראלימנדפים-בטי חות חלקית)תק ן  139.00 118.80(רוויזיה
ממוכנים 1-01844-00-00-0 עבודה מכניים-כלי האנגליתבטי חות-מכבשים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
עבודה-אר גונומיה 1-01845-01-00-0 ולסביבות ציבוריים לאזורים התרעה אותות-אותות

נשמעים האנגליתהתרעה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מכונות 1-01845-02-00-0 אדם-בטי חות גוף חלקי מעיכת למניעת מינימליים האנגליתמרווחים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
פונקציונליות 1-01847-01-00-0 מידות טיפוסים, מונחים, האנגליתסו למות: בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בדיקות 1-01847-02-00-0 האנגליתוסימוןסו למות:דרישות, בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
למשתמש 1-01847-03-00-0 הוראות העבריתסו למות: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מפרקיים 1-01847-04-00-0 האנגליתסו למות:סולמות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לתל 1-01847-16-00-0 סולמות בשפהרגליים-סו למות: ישראלי  53.00 45.30העבריתתק ן
מגובה 1-01849-01-00-0 נפילה מפני אישי מגן שימוש,-ציוד להוראות כלליות דרישות

ואריזה סימון תיקון, תקופתית, בחינה האנגליתתחזוקה, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מגובה 1-01849-02-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן בדיקה-ציוד ישראלישיט ות  70.08 59.90תק ן
קו 1-01849-03-01-0 הכוללים מונחים נפילה בולמי נפילה: מפני להגנה אישי מגן ציוד

קשיח-עי גון עיגון קו הכוללים מונחים נפילה האנגליתבו למי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מגובה 1-01849-03-02-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן מונחים-ציוד נפילה בו למי

גמיש עיגון קו האנגליתהכוללים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
קשירה 1-01849-04-00-0 אמצעי נפילה: מפני להגנה אישי מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מגובה 1-01849-05-00-0 נפילה מפני זעזועים-ציוד האנגליתבו למי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מגובה 1-01849-06-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן קשירה-ציוד ואמצעי חגורות

עבודה בתנוחות ובלימה האנגליתלמיקום בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מגובה 1-01849-07-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן נסוג-ציוד מטיפוס נפילה האנגליתבו למי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מגובה 1-01849-08-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן שלמה-ציוד גוף האנגליתרת מת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מגובה 1-01849-09-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן האנגליתמחברים-ציוד בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
נפילה: 1-01849-10-00-0 מפני להגנה אישי מגן נפילהציוד מפני להגנה אישיות האנגליתמערכות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

            
           

        
           

       
            

            
          

      
         

          
       

      
         

          
             

        
      

        
            

        
        

         
         

       
          

     
         

           
        

         
       

      
          

         
      

      

עיגון 1-01849-11-00-0 התקני נפילה: מפני להגנה אישי מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מגובה 1-01849-12-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן בעלי-ציוד ומעטפת ליבה חב לי

מתיחה האנגליתנמוךכושר בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מגובה 1-01849-13-00-0 נפילה מפני להגנה אישי מגן הצלה-ציוד חבלי של מערכות

גמישים האנגליתאו פקיים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מכונות 1-01854-00-00-0 חזותיים-בטי חות סכנה ובדיקות-אותות תכן כלליות, האנגליתתק ןדרישות בשפה  70.08 59.90ישראלי
ריתוך 1-01858-01-00-0 כלי-ציוד עם אבזרים בטיחות: האנגליתאבזרי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ריתוך 1-01858-02-00-0 להבה-ציוד (בולם להבה כליא ללא אבזרים בטיחות: אבזרי

האנגליתחוזרת) בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אגרגאטים 1-01865-02-00-0 של הסלילה:בדיקות בתחום בדיקה ישראלישיטו ת  322.10 275.30תק ן
ואגרגאטים 1-01865-03-00-0 קרקע של בדיקות : הסלילה בתחום בדיקה ישראלישיטו ת  237.04 202.60תק ן
עיקור 1-01868-02-00-0 רפואיים:עטיפת התקנים של לעיקור ושיטות-מארזים דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
נייר 1-01868-03-00-0 שקיות בייצור המשמש רפואיים:נייר התקנים של לעיקור מארזים

בת"י נייר4חלק 1868(כ מפורט גלילי ושל נרתיקים של ובייצור ( 
בת"י בדיקה-)5חלק 1898(כ מפורט ושיטות האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

נייר 1-01868-04-00-0 שקיות רפואיים: התקנים של לעיקור ושיטות-מארזים דרישות
האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

צירוף 1-01868-05-00-0 העשויים וגלילים, רפואיים:נרתיקים התקנים של לעיקור מארזים
פלסטיק  וסרט נקבובי חומר של בדיקהדרישות-אטי ם האנגליתושיטות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

בטמפרטורה 1-01868-06-00-0 עיקור לתהליכי רפואיים:נייר התקנים של לעיקור מארזים
בדיקה-נמוכה ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

מצופה 1-01868-07-00-0 רפואיים:נייר התקנים של לעיקור עיקורמארזים לתהליכי דב ק
נמוכה בדיקה-בט מפרטורה ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

חוזר 1-01868-08-00-0 לשימוש עיקור רפואיים:מכלי התקנים של לעיקור מארזים
ת"י לדרישות המתאימים אדים בדיקה-1148במעקרי ושיטות דרישות

האנגלית בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ארוגים 1-01868-09-00-0 ולא מצופים לא רפואיים:חומרים התקנים של לעיקור מארזים

פוליאולפינים בדיקה-העשויים ושיטות האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
העשויים 1-01868-10-00-0 ארוגים לא רפואיים:חומרים התקנים של לעיקור מארזים

בדבקפו ליאולפינים בדיקה-ומ צופים ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
דרכים 1-01871-00-00-0 לסימון וחומרים-חו מרים קרים פלסטיים חומרים צבעים,

האנגליתדרישות-תר מופלסטיים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אבן 1-01872-01-00-0 מלאכותית:יחידות באבן העבריתמלאכותיתחי פוי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הרטוב 1-01872-02-00-0 הקיבוע בשיטת קירות מלאכותית:חיפוי באבן העבריתחי פוי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
קיבוע 1-01872-04-00-0 בשילוב ההדבקה בשיטת קירות חיפוי מלאכותית: באבן חי פוי

העבריתמכני בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

        
            

        
             

       
         

         
     

      
      

           
      

        
          

           
          

        
      

   
     

     
       

     
       

     
        

          
           
           

        
    

          
    

            
      

        

חיפוי 1-01872-05-01-0 ושיטות מחופים טרומיים אלמנטים מלאכותית: באבן חי פוי
באתר מתכת-מתועשות אבזרי באמצעות חיפוי יחידות העבריתקיבוע בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

ושיטות 1-01872-05-02-0 מחופים טרומיים אלמנטים מלאכותית: באבן מחופים קירות
באתר מתועשות מגרעים-חי פוי בעלות חיפוי יחידות העבריתקיבוע בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

בטון 1-01877-01-00-0 מבני של ולהגנה לשיקום ומערכות -מו צרים
תואמות:הגדרות והערכת איכות העבריתהגדרות,דרישות,בקרת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

בטוןמו צרים 1-01877-09-00-0 מבני של ולהגנה לשיקום דרישות,-ומערכות הגדרות,
במוצרים לשימוש כללים עקרונות תואמות: והערכת איכות בקרת

העבריתוב מערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בטון 1-01877-11-00-0 מבני של ולהגנה לשיקום ומערכות -מו צרים

תואמות: והערכת איכות והערכההגדרות,דרישות,בקרת העבריתאב חון בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בבניינים 1-01878-00-00-0 לשימוש מפלסטיק זיגוג ישראלילו חות  70.08 59.90תק ן
מסנן 1-01880-02-00-0 וביולוגיים: כימיים לחימה חומרי מפני להגנה אישית מגן ער כת

פסיביות למערכות המיועד הנשימה דרכי על להגנה ישראליאישי  102.96 88.00תק ן
תעופה 1-01885-00-00-0 ושדות רחבות כבישים, של לתשתית ומדורג דחוס ישראליאגרגאט  53.00 45.30תק ן
תעופה 1-01886-00-00-0 ולשדות לכבישים,לרחבות נברר מילוי וחומר העבריתמצעים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לטיפול 1-01888-00-00-0 ילדים-בי לדיםמו צרים ושיטות-עגלות בטיחות דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תת 1-01890-00-00-0 חשמליות צנטריפוגיות המיועדות-משאבות למקלטים מי מיות

שפכים. ישראלילשאיבת  53.00 45.30תק ן
בסיבי 1-01892-01-00-0 מחוזקים תרמוסטיים משרפים להובלתצינורות צינורות זכוכית:

בלחץ האנגליתמי ם בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ביוב 1-01892-02-00-0 צינורות זכוכית: בסיבי מחוזקים תרמוסטיים משרפים צינורות

בלחץ שפכים האנגליתלהובלת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מחוזקים 1-01892-03-00-0 תרמוסטיים משרפים ביובצינורות צינורות זכוכית: בסיבי

לחץ ללא שפכים האנגליתלהובלת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
וחמים 1-01893-00-00-0 קרים מים של בלחץ להובלה ומחבריהם פוליבוטילן ישראליצינורות  70.08 59.90תק ן
שתייה 1-01896-00-00-0 למי תפר, ללא מנחושת, לחץ ישראליצינורות חלקית)תק ן  70.08 59.90(רוויזיה
שתייה 1-01896-00-00-1 למי תפר, ללא מנחושת, לחץ חלקית)צינורות (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
(מוצרים 1-01899-00-00-0 פחותה בסביבה שפגיעתם ולדפוס לכתיבה נייר מו צרי

ישראלי"ירוקים ")  53.00 45.30תק ן
1-01904-00-00-0 TCP/IP ברשתותיישום דואר מסרי בהעברת העבריתעברית בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הצלה 1-01905-00-00-0 ישראליאפודות  139.00 118.80תק ן
לקוח 1-01907-01-00-0 לחצרי גנרית כבילה לקוח: בחצרי בזק האנגליתרשתות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
לחצרי 1-01907-04-00-0 בזק הרחק)רשתות (תקשורת הבזק הארקת דרישות לקוח:

בבבניינים להארקה האנגליתוההתחברות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן



  

  

          
          

     
     

              
       

      
             

             
        

       
       

      
      

        
       

    
    

          
      

         
           

             
      

      
        

           
        

     
        

      
           

           
       

מגורים 1-01907-05-00-0 לבנייני גנרית לקוח:כבילה בחצרי בזק האנגליתרשתות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
תכנון 1-01907-06-00-0 לקוח: בחצרי בזק האנגליתוה תקנהרשתות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
כבילה 1-01907-07-00-0 מערכות של לבדיקות לקוח:דרישות בחצרי בזק רשתות

ומשותפות מידע-מאוזנות לטכנולוגיית מאוזנות-ציר כבילה מערכות
ת"י הישראלי בתקן כמפורט קרובים 1חל ק 1907מותקנות האנגליתוב תקנים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

המידע 1-01907-08-00-0 לקוח:טכנולוגיית בחצרי בזק גנרית-רשתות חצרים-כבילה
האנגליתתע שייתיים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

נתונים 1-01907-09-00-0 למרכזי גנרית כבילה מערכת לקוח: בחצרי בזק האנגליתרשתות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
רפואיים 1-01907-11-00-0 מתקנים של תקשורת תשתיות לקוח: בחצרי בזק העבריתרשתות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לרשת 1-01910-01-00-0 אנלוגי קצה לציוד דרישות בזק: לרשתות קצה ציוד הת חברות

ממותגת העבריתטלפוניה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
פרטית 1-01911-01-00-0 ספרתית ממרכזת דרישות בזק: לרשתות קצה ציוד הת חברות

ציבורית ממותגת טלפוניה לרשת ישראליבהתחברות  70.08 59.90תק ן
1-01913-00-00-0 (OSB) מכוונים עץ כפיסי ישראלי לוחות  53.00 45.30תק ן
קווים 1-01914-01-00-0 : עסקית תקשורת : ציבוריות בזק לרשתות חכוריםהת חברות

דו מיוחדת-אנ לוגיים ובאיכות רגילה באיכות קול פס ברוחב -גידיים
קצה. ציוד ישראלימישק  102.96 88.00תק ן

חכורים 1-01914-02-00-0 עסקית:קווים ציבוריות:תקשורת בזק לרשתות הת חברות
ובאיכות רגילה באיכות קול פס ברוחב גידים ארבעה בני אנ לוגיים

ציוד-מיו חדת ישראליקצ ה.מישק  70.08 59.90תק ן
כלליות 1-01918-01-00-0 ודרישות הבנויה:עקרונות הסביבה העבריתנגישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לבניין 1-01918-02-00-0 שמחוץ הסביבה הבנויה: הסביבה העבריתנגישות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
הסיבה 1-01918-03-01-0 הבנייןנגישות פנים בסיסיות-הבנויה: העבריתדר ישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
הבניין 1-01918-03-02-0 הבנויה:פנים הסביבה לשימושים-נגישות משלימות דרישות

העבריתספציפיים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
תקשורת 1-01918-04-00-0 הבנויה: הסביבה בשפהנגישות ישראלי  269.10 230.00העבריתתק ן
מיוחדות 1-01918-05-01-0 אכסון יחידות הבנויה: הסביבה העבריתנגישות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בנות 1-01918-05-02-0 דיור ויחידות נגישות דיור יחידות הבנויה: הסביבה התאמה-נגישות

העברית בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מוגבלות 1-01918-06-00-0 עם לאנשים והכוונה אזהרה הבנויה:אמצעי הסביבה נגישות

העבריתראייה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לטיח 1-01920-01-00-0 מלט של בדיקה ושיטות כלליות חלקית)טי ח:דרישות (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מלט 1-01920-01-00-1 של בדיקה ושיטות כלליות חלקית)לט טי ח:דרישות (רוויזיה ישראלי  102.96 88.00תק ן
באתר 1-01920-02-00-0 הטיח מערכת ישראליטי ח:  102.96 88.00תק ן



  

  

    
    

       
       

             
           

        
         

            
        

        
       

      
     

      
       

       
       

      
     

     
          

          
         

      
      

      
       

      
      

      
     

          
       

בבניינים: 1-01922-01-00-0 צבע מערכות כלליות בבניינים:דרישות צביעה עבודות
כלליות ישראלידרישות  70.08 59.90תק ן

צבע 1-01922-02-00-0 מבניתעבודות לא ישראליבבניינים:פלדה  102.96 88.00תק ן
באתר 1-01923-00-00-0 ייצוק בטון ישראליעבודות  205.92 176.00תק ן
טרומי 1-01923-02-00-0 בטון מבטון: אלמנטים ומוצרים-יי צור העבריתיי צור בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
פנימיים 1-01924-00-00-0 גבסמחיצות,חיפויים מלוחות פריקות לא תותב העבריתותק רות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
גבס 1-01925-00-00-0 מבלוקי הבנויות מחיצות העבריתתכן בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ותחזוקה 1-01928-00-00-0 במים:בקרה,בדיקה אש לכיבוי האנגליתמערכות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
"ירוקים") 1-01937-00-00-0 (מוצרים פחותה בסביבה שפגיעתם מים בסיס על ישראליצבעים  53.00 45.30תק ן
מזון. 1-01944-00-00-0 ועיבוד ייצור למערכות חיטוי ישראליחו מרי  53.00 45.30תק ן
חוץ 1-01945-00-00-0 לשימוש מימי תחליב ישראליצבעי  53.00 45.30תק ן
מגנטית 1-01947-00-00-0 בדיו המודפסת שורה עם ישראליטפסים  53.00 45.30תק ן
מחזרי 1-01953-01-00-0 אנאירוביים נבגים של וספירה מים:גילוי סו לפיט-אי כות

נוזלי.-(ק לוסטרידיה) במצע העשרה ישראלישי טת  70.08 59.90תק ן
נבגים 1-01953-02-00-0 של וספירה מים:גילוי מחזריאי כות סו לפיט-אנאירוביים

רדיד.-(ק לוסטרידיה) דרך סינון ישראלישי טת  70.08 59.90תק ן
1-01954-00-00-0 .H איכות בוראט אזומתין-מי ם:גילוי באמצעות ספקטרומטרית ישראלישיט ה  70.08 59.90תק ן
דו 1-01957-00-00-0 גפרית של מסה ריכוז אוויר:קביעת באוויר-אי כות -או פףחמ צנית

תורין. של ספקטרופוטומטרית ישראלישיט ה  102.96 88.00תק ן
דו 1-01963-00-00-0 גפרית של מסה ריכוז אופף:קביעת בשיטת-אוויר חמ צנית

) ופארארוזנילין.TCMטטראכלורומרקורט ישראלי )  102.96 88.00תק ן
שסתום 1-01964-00-00-0 עם משולב בטיחות ושסתום בטיחות ישראליכיווני-חדשסתום  53.00 45.30תק ן
חוזרת 1-01965-00-00-0 זרימה למניעת קפיצים טעון (ואקואום) ריק ישראלישובר  70.08 59.90תק ן
דו 1-01968-00-00-0 גפרית של מסה ריכוז נייח:קביעת ממקור או פייני-חמ צנית-פליטה

אוטומטית. מדידה שיטת של ישראליבי צוע  139.00 118.80תק ן
בשיטת 1-01969-00-00-0 מוכלרים פחמימנים אדי ריכוז עבודה:קביעת במקומות אוויר

גז. וכרומטוגרפיית ממצה פחם,ממס ישראלישפופרת  139.00 118.80תק ן
בשיטת 1-01970-00-00-0 ארומטיים פחמימנים אדי ריכוז עבודה:קביעת במקומות אוויר

ממצה,וכרומטוגרפיית פחם,ממס ישראליגז .שפופרת  139.00 118.80תק ן
עקרונות 1-01972-01-00-0 תקשורת: מערכות ישראליאבטחת  53.00 45.30תק ן
התחברות 1-01972-03-00-0 לקראת ארגונים היערכות : תקשורת מערכות אבטחת

חיצוני. תקשורת ישראלילתווך  102.96 88.00תק ן
אבטחה 1-01972-04-00-0 תקשורת: מערכות התקשורתאבטחת תשתית של ישראליפיזית  53.00 45.30תק ן
התזונתי. 1-01978-00-00-0 הסימון לאימות בדיקה ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן



  

  

     
     

    
    
    

       
        

        
   

      
      

      
           

    
        

          
          

        
          

       
    

         
        

       
     

         
          

        
      

          
         

            
            
            

      

לבדיקה-דוסימטרים 1-01979-00-00-0 כלליות ישראלישי טות  174.10 148.80תק ן
אטומים 1-01980-00-00-0 רדיואקטיביים קרינה:מקורות מפני לבדיקת-הגנה שיט ות

ישראלידליפה.  102.96 88.00תק ן
רדיואקטיביים:אריזות 1-01981-00-00-0 ודליפת-חו מרים תכולה דליפת של בד יקות

ישראליקרינה.  70.08 59.90תק ן
המקסימלית 1-01982-01-00-0 ביתא (שאנרגיית ביתא משטחים:פולטי זיהום הערכת

מ גדולה אלפא. 0.15MEV-של הם ופולטי ישראלי )  139.00 118.80תק ן
בטריטיום. 1-01982-02-00-0 משטחים משטחים:זיהום זיהום ישראליהערכת  70.08 59.90תק ן
תלת 1-01983-00-00-0 פוליאתילן מחומר-צינורות להשקיה שכבתיים

העבריתבתולי/ממוחזר/בתולי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אלסטומרי 1-01984-01-00-0 פנימייםפרופיל ביטחון וחלונות מסגרות פריטי לא טימת

מוגנים ובמרחבים ישראליבמקלטים  53.00 45.30תק ן
מגן 1-01996-00-00-0 בחשיפה-בי גוד חום מעבר של חישוב שיטות ואש: חום מפני הגנה

ישראלילאש.  70.08 59.90תק ן
למידה 1-02004-01-00-0 מרחבי למגורים: שאינם במבנים קבע אקוסטיקה -במ בני

מנחים וקווים תכן דרישות העבריתקריטריונים, בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
משרדים 1-02004-02-00-0 למגורים: שאינם במבנים העבריתאקוסטיקה בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בעמודה. 1-02019-00-00-0 מוצקה פסולת להדחת תקנית בדיקה ישראלישיט ת  53.00 45.30תק ן
מאשפוז 1-02111-01-00-0 שחרור טופס רפואית: העבריתרשומה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פתוחים 1-02142-01-00-0 בשטחים באזורים-בטי חות פתרונות גבהים: להפרשי פתרונות

ישראלימבונים  70.08 59.90תק ן
פתוחים 1-02142-02-00-0 בשטחים להפרשי-בטי חות בתחומיפתרונות פתרונות גב הים:

לא באזורים העבריתמבונים-דר כים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מוקפאים 1-02201-00-00-0 מצופים דגים ישראלימו צרי  53.00 45.30תק ן
לתינוקות 1-02202-01-00-0 מזון מוצרי מעובדים: מזון למוצרי מיקרוביולוגיות דרישות

אם חלב ומעשירי העבריתתק ןולפעוטות בשפה  70.08 59.90ישראלי
מוכן 1-02202-02-00-0 מזון מעובדים: מזון למוצרי מיקרוביולוגיות העבריתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
למילוי 1-02204-00-00-0 המיועדים מיטלטלים, מפלדה, מרותכים גפ"מ) (למעט גז מכלי

האנגליתחוזר בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ובדיקות 1-02206-01-00-0 מבנה אש:דרישות לכיבוי העבריתגלגילון בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ותחזוקה 1-02206-02-00-0 תכן,התקנה אש:דרישות לכיבוי העבריתגלגילון בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אזרחי 1-02207-00-00-0 לשימוש קל לנשק מרכזית הצתה עם חלקית)תחמושת (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
אזרחי 1-02207-00-00-1 לשימוש קל לנשק מרכזית הצתה עם חלקית)תחמושת (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
אזרחי 1-02207-00-00-2 לשימוש קל לנשק מרכזית הצתה עם חלקית)תחמושת (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
כלליים 1-02208-00-00-0 אוויר:היבטים מדידה-אי כות ישראלייחידות  70.08 59.90תק ן



  

  

    
        

     
        

        
        

    
          

            
          

          
      

    
           

          
        

      
     

       
       
        

      
     

        
       

           
       

        
       

       
      

            
        

       
          

עופרת 1-02209-00-00-0 ותרכובות עופרת חלקיקי ריכוז עבודה:קביעת במקומות -אוויר
בלהבה. אטומית בליעה של ספקטרומטרית ישראלישיט ה  102.96 88.00תק ן

עופרת 1-02210-00-00-0 חלקיקי תכולת אופף:קביעת הנאספיםאוויר של אירוסול
אטומית.-במסננים בליעה של ספקטרומטרית ישראלישיט ה  102.96 88.00תק ן

ולחות 1-02211-00-00-0 טמפרטורה,לחץ של לנתונים אוויר:התייחסות ישראליאי כות  70.08 59.90תק ן
אוזון 1-02212-00-00-0 של מסה ריכוז אופף:קביעת אוויר אופף כימית-אוויר שיט ה

ישראלינהורנית.  102.96 88.00תק ן
ריתוך 1-02213-00-00-0 מפקחי של כשירות להוכחת האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
וגזים) 1-02217-00-00-0 (נוזלים ב ממין לדלקות אש לכיבוי קבועים אוטומטיים ישראלימט פים  53.00 45.30תק ן
בניעור 1-02218-00-00-0 מיםמי צוי עם מוצקה ישראלישל פסולת  53.00 45.30תק ן
חנקתית. 1-02220-00-00-0 בחומצה מוצקה פסולת לאיכול תקני ישראלינו הל  53.00 45.30תק ן
לא 1-02221-00-00-0 עירונית מוצקה פסולת של ההרכב לקביעת תקנית בדיקה שיט ת

ישראלימעובדת.  53.00 45.30תק ן
להתק ינה 1-02222-00-00-0 קרובות כלליים-ופ עילויות העבריתמונחים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
נדיפים. 1-02223-00-00-0 אורגניים חומרים לגילוי וקרקע פסולת לדגימת תקני ישראלינו הל  53.00 45.30תק ן
מים:דגימה 1-02224-01-00-0 ומלאכותיים.-אי כות טבעיים באגמים לדגימה ישראליהנ חיות  70.08 59.90תק ן
מים:דגימה 1-02224-02-00-0 בייצור-אי כות המשמשים ומים שתייה מי לדגימת הנ חיות

ומשקאות. ישראלימזון  102.96 88.00תק ן
מים:דגימה 1-02224-03-00-0 ובפלגים.-אי כות בנחלים לדגימה ישראליהנ חיות  102.96 88.00תק ן
מים:דגימה 1-02224-04-00-0 שפכים.הנ חיות-אי כות ישראלילד גימת  102.96 88.00תק ן
מים:דגימה 1-02224-05-00-0 תהום.-אי כות מי לדגימת ישראליהנ חיות  102.96 88.00תק ן
קרים 1-02242-02-00-0 מים להספקת באלומיניום מחוזק מצולב פוליאתילן צינורות

התקנה הוראות ישראליוחמים:  53.00 45.30תק ן
לבטיחות, 1-02250-01-00-0 דרישות ביתי: לשימוש המיועד ניקוז בצנרת סתימות פותח

ולסימון העבריתלאריזה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
טיב 1-02250-02-00-0 דרישות ביתי: לשימוש המיועד ניקוז בצנרת סתימות ישראליפותח  53.00 45.30תק ן
להרמה 1-02251-01-00-0 רצועות שטוחות,בטי חו:-מענבי הרמה מחגורות מענבים,

כללי-מסיבים לשימוש האנגליתעשויים, בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
להרמה 1-02251-02-00-0 רצועות מסיבים-מענבי עגולים מענבים עשויים,-בטי חות:

כללי האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
חשמליים 1-02252-01-00-0 תנועהמע לונים מוגבלות עם מידות-לא נשם בטיחות כללי

סגור שאינו בפיר המותקנים אנכיים מעלונים תפקודית: האנגליתופעולה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
למוגבלי 1-02252-02-00-0 חשמליים הרמה ופעולה-תנ ועה-משטחי מידות בטיחות, כללי

במצב למשתמשים משופעים מעלונים עמידהתפקודית: ישיבה,
משופע במישור לתנועה גלגלים, האנגליתוב כיסא בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

           
       

         
         

            
          

         
       

    
         

     
          

     
       

        
       

       
    

       
    

          
         

      
      

     
         

        
        

   
       

     
          
           

         

טורי 1-02262-00-00-0 בית או יחיד בית למגורים: מתועשים קבע העבריתבתי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
צמנט 1-02263-00-00-0 בסיס על תבנית ישראליבלוקי  102.96 88.00תק ן
באתר. 1-02265-00-00-0 בה והטיפול מבניינים מוצקה פסולת ישראליאחסון  139.00 118.80תק ן
בפסולת. 1-02266-00-00-0 סולפידים לזיהוי תקניות בדיקה ישראלישיטו ת  53.00 45.30תק ן
פסולת. 1-02267-00-00-0 של אנליזה עבור פיזיקלי לתיאור תקנית בדיקה ישראלישיט ת  53.00 45.30תק ן
לקביעת 1-02268-00-00-0 תקניות בדיקה ישראלישל פסולת.PHשיטו ת  53.00 45.30תק ן
בפסולת. 1-02269-00-00-0 מחמצנים לזיהוי תקנית בדיקה ישראלישיט ת  53.00 45.30תק ן
של 1-02270-00-00-0 הדליקות פוטנציאל לקביעת לאנליזה תקניות בדיקה שיטו ת

ישראליפסולת.  53.00 45.30תק ן
מרחבי 1-02271-00-00-0 נפחי ומשקל נדמה יחסי משקל לקביעת תקנית בדיקה שיט ת

ישראלישל פסולת.  53.00 45.30תק ן
נייח 1-02272-00-00-0 ממקור גז.-פליטה ריכוזי של אוטומטית לקביעה ישראלידגימה  139.00 118.80תק ן
לקביעת 1-02273-00-00-0 תקנית בדיקה פסולתשיט ת של והמזיגות הי ציבות

נוזלית. או למחצה ישראלימו צקה,מוצקה  53.00 45.30תק ן
של 1-02274-00-00-0 כוללת תכולה של גרווימטרית לקביעה תקנית בדיקה שיט ת

בהמסה. למיצוי בדוגמות,הניתנת מוצקה ישראליפסולת  53.00 45.30תק ן
דוגמות 1-02275-00-00-0 למיצוי תקני לאנליזהנו הל סוקסלט בשיטת מוצקה פסולת

ישראליכי מית.  53.00 45.30תק ן
לעיבוד 1-02276-00-00-0 עירוניים במתקנים באוויר מיקרואורגניזמים לבדיקת תקני נו הל

מוצקה. ישראליפסולת  53.00 45.30תק ן
מוצקה. 1-02277-00-00-0 פסולת מקטעי של מרחבית צפיפות לקביעת בדיקה  53.00 45.30ישראליתק ןשיט ת
חדשים 1-02279-00-00-0 מוצרים ושל קיימים הליכה משטחי של להחלקה התנגדות

הליכה למשטחי ישראליהמיועדים  174.10 148.80תק ן
רדיואקטיבי 1-02280-00-00-0 זיהום מפני להגנה קרינה:ביגוד מפני -הגנה

ושימוש. ישראליתכן,בחירה,בדיקה  139.00 118.80תק ן
רדיואקטיבי 1-02281-00-00-0 מזיהום משטחים לאריגים.-ניקוי ניקוי חומרי ישראליבד יקת  139.00 118.80תק ן
המשמשים 1-02282-00-00-0 ניטרונים למדידת התקנים לכיול ניטרונים של ייחוס קרינות

ניטרונים. אנרגיית של כפונקצייה תגובתם ולקביעת קרינה מפני להגנה
ישראלי  174.10 148.80תק ן

רדיואקטיבי 1-02292-00-00-0 מזיהום משטחים קלות-ניקוי של ולהערכה לבדיקה שיטה
הזיהום. ישראליניקוי  174.10 148.80תק ן

גרעינית 1-02293-00-00-0 אזעקה.-אנרגיה ולמערכות לגלאים ובדיקה ביצועים ישראלידרישות  102.96 88.00תק ן
פסולת.שיטו ת 1-02294-00-00-0 של מזהה אנליזה של למתיישבות תקניות ישראליבד יקה  53.00 45.30תק ן
בפסולת. 1-02295-00-00-0 ציאנידים לזיהוי תקנית בדיקה ישראלישיט ת  53.00 45.30תק ן



  

  

          
       

            
           

            
          

      
      

             
           

       
      

       
       

            
        

          
            

             
    

            
       

      
        

          
       

     
          

     
           

      
      

       
      

               

ייחוס 1-02297-00-00-0 קרינות מ Y-ן Xמדידת האנרגיה בטווח קרינה מפני -8להגנה
עד-קי לואלקטרון ישראליול ט-מג אאלקטרון 1.3וו לט  102.96 88.00תק ן

פוליאתילן 1-02300-00-00-0 : לחץ ללא צינורות לייצור המשמש פלסטיק למחזור ישראליכללים  53.00 45.30תק ן
אריזה, 1-02302-01-00-0 מסוכנים:מיון, ותכשירים וסימוןחו מרים העבריתתיוו י בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מסוכנים:הובלה 1-02302-02-00-0 ותכשירים וסימון-חו מרים תיווי העבריתמיון ,אריזה, בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מעובדים 1-02306-00-00-0 בשר ומוצרי נקניקיות העבריתנקניקים, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
כלליות 1-02378-01-00-0 ודרישות לחיפוי טבעית טבעית:אבן באבן מחופים קירות

החיפוי העבריתממערכת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
רטוב 1-02378-02-00-0 בקיבוע מחופים קירות : טבעית באבן מחופים העבריתקירות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
יבשקירות 1-02378-03-00-0 בקיבוע מחופים טבעית:קירות באבן העבריתמחופים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בשילוב 1-02378-04-00-0 ההדבקה בשיטת מחופים קירות טבעית: באבן מחופים קירות

מכני העבריתקיבוע בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
טבעית:אלמנטים 1-02378-05-00-0 באבן מחופים חיפויקירות ושיטות מחופים טרומיים

באתר העבריתמתועשות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הכפול 1-02378-06-00-0 הקיר בשיטת מחופים קירות טבעית: באבן מחופים העבריתקירות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
יד. 1-02423-00-00-0 סכיני עם לשימוש מגן ישראליסינרי  102.96 88.00תק ן
ולהתקנה 1-02481-00-00-0 לבנייה בטיחות דרישות יסוד-מע ליות: העבריתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ולהתקנה 1-02481-01-00-0 לבנייה בטיחות דרישות חשמליות-מע ליות: האנגליתמע ליות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בטיחות 1-02481-02-00-0 דרישות ולהתקנהמע ליות: הידרוליות-לבנייה האנגליתמע ליות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ולהתקנה 1-02481-21-00-0 לבנייה בטיחות להובלת-מע ליות:דררישות חדשות מע ליות

קיימים בבניינים ומשא נוסעים להובלת חדשות ומעליות האנגליתנוסעים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ולהתקנה 1-02481-31-00-0 לבנייה בטיחות דרישות משא-מע ליות: להובלת מע ליות

האנגליתבלבד בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ולהתקנה 1-02481-41-00-0 לבנייה בטיחות דרישות להובלת-מע ליות: מיוחדות מע ליות

ומשא אנשים-נוסעים לשימוש סגור בפיר המותקנים אנכיים מע לונים
תנועהע האנגליתם מוגבלות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

ולהתקנה 1-02481-70-00-0 לבנייה בטיחות לנגישות-מע ליות:דרישות מיוחדים יי שומים
מוגבלות עם אנשים אנשים,לרבות האנגליתעבור בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

לבנייה 1-02481-72-00-0 בטיחות למעליות-ול התקנהמע ליות:דרישות מיוחדים יי שומים
ומשא נוסעים ולמעליות כבאים-נוסעים האנגליתמע ליות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

רבי 1-02513-01-00-0 מבניינים לפינוי חיצוניות חילוץ חילוץ-מערכות מערכת קו מות:
משטחים האנגליתבא מצעות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

רבי 1-02513-02-00-0 מבניינים לפינוי חיצוניות חילוץ לירידה-מערכות התקנים קו מות:
האנגליתמבוקרת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

נלווים 1-02553-00-00-0 ותהליכים בסרטוטים-ריתוך סמלי מרותכים-יי צוג האנגליתמחברים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

           
            

        
        

      
        

            
          

        
          

         
     

     
        

         
        

       
        

             
        

              
        

        
         

      
         

      
         

      
         

       
           

      
         

           
         

         

שרפה 1-02733-00-00-0 מפני להגנה טיפול בעץ: העבריתטי פול בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כללי 1-02752-01-00-0 ולחות: מים חדירת מבפני מבנים העבריתאיטו ם בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תכונות 1-02859-01-00-0 לפי לבחינה דגימה גבול-נו הלי לפי ממופתחות דגימה סכ מות

) לקבלה מנה) AQLאי כות העבריתמנ ה-לב חינת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תכונות 1-02859-02-00-0 לבחינהלפי דגימה לפי-נו הלי ממופתחות דגימה תו כניות

) גבולית בודדותLQאי כות מנות לבחינת העברית ) בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
תכונות:נוהלי 1-02859-03-00-0 לפי לבחינה דגימה בדילוגנו הלי העבריתמנ ות-דגימה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תקני 1-02859-10-00-0 לסדרת מבוא תכונות: לפי לבחינה דגימה עבור ISO 2859נו הלי

תכונות לפי לבחינה העבריתדגימה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מסחריים 1-02950-00-00-0 גז ישראליבטי חות-תעשיתיים-מבערי האנגליתתק ן  102.96 88.00בש פה
אריחים 1-03306-01-00-0 פולימרית: מבן רצפה העבריתמערכת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ומונחים-סטטי סטיקה 1-03534-01-00-0 בהסתברות מונחים וסמלים: מונחים הגדרות

בסטטיסטיקה ישראליכלליים  237.04 202.60תק ן
בנוימערכות 1-03666-01-00-0 בשטח ומים אויר תכן,-המשלבות מיקרוביאלית: בקרה

מסירה לצורך ראשונית והפעלה האנגליתהתקנה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בנוי 1-03666-02-00-0 בשטח ומים אויר המשלבות מיקרוביאלית:-מערכות בקרה

ותחזוקה האנגליתתפעול בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בנוי 1-03666-03-00-0 בשטח ומים אויר המשלבות מיקרוביאלית:-מערכות בקרה

במים קירור מערכות של ובקרה ניטור מבוססת האנגליתתחזוקה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בנוי 1-03666-04-00-0 בשטח ומים אויר המשלבות מיקרוביאלית:-מערכות בקרה

של ובקרה ניטור מבוססת ורכיבים)תחזוקה (מובלים אויר האנגליתמערכות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
קריטריונים 1-03834-01-00-0 מתכתיים: חומרים של התכה לריתוך איכות דרישות

המתאימה האיכות דרישות רמת האנגליתלב חירת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
של 1-03834-02-00-0 התכה לריתוך איכות איכותדרישות דרישות מתכתיים: חו מרים

האנגליתמקיפות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
איכות 1-03834-03-00-0 דרישות מתכתיים: חומרים של התכה לריתוך איכות דרישות

האנגליתתקניות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מתכתיים: 1-03834-04-00-0 חומרים של התכה לריתוך איכות איכותדרישות דרישות

האנגליתבסיסיות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הכרחיים 1-03834-05-00-0 מסמכים מתכתיים: חומרים של התכה לריתוך איכות דרישות

של האיכות לדרישות להתאמה לטעון כדי להם, להתאים שיש
ת"י הישראליים ת"י2חל ק 3834התק נים חלק 3834ות "י 3חל ק 3834,

ישרא 4 האנגליתתק ן  102.96 88.00לי בשפה
מנחים 1-03834-06-00-0 קווים מתכתיים: חומרים של התכה לריתוך איכות דרישות

ת"י הישראליים התקנים סדרת האנגלית 3834למימוש בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
גרפיים 1-03864-01-00-0 לסימני-סמ לים תכן עקרונות בטיחות: וסימני בטיחות צבעי

ציבוריים. ובשטחים עבודה במקומות האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

        
          

         
         

             
        

          
         

           
         

       
     

          
       

           
       

      
    

       
           

           
        

         
           

            
       

            
         

       
    

          
         

          
         

       

גרפיים 1-03864-03-00-0 בטיחות-סמ לים שלטי בטיחות: וסימני בטיחות צבעי
ציבוריים ובשטחים עבודה במקומות האנגליתהמשמשים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

וטיח 1-03970-01-00-0 גבס ודרישותקשרני העבריתגבס:הגדרות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בדיקה 1-03970-02-00-0 גבס:שיטות וטיח גבס העבריתקשרני בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ראשית 1-04001-01-00-0 כניסה דלתות שאינן מזוגגות דלתות אלומיניום: האנגליתדלתות בשפה ישראלי  140.99 120.50תק ן
ודרישות 1-04004-01-00-0 הגדרות לאריחים: האנגליתדבקים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לבדיקות 1-04004-02-00-0 בטון לוח לאריחים: האנגליתדבקים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
החופשי 1-04004-03-00-0 הזמן קביעת לאריחים: האנגליתדבקים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
אנכי 1-04004-04-00-0 קיר על ההחלקה קביעת לאריחים: האנגליתדבקים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ההרטבה 1-04004-05-00-0 כושר קביעת לאריחים: האנגליתדבקים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
צמנטיים 1-04004-06-00-0 דבקים של במתיחה ההידבקות חוזק קביעת לאריחים: דבקים

האנגלית בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חומרי 1-04004-07-00-0 ושל צמטיים דבקים של רוחבי עיווי קביעת לאריחים: דבקים

למישקים האנגליתמי לוי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תחליב 1-04004-08-00-0 דבקי של בגזירה ההידבקות חוזק קביעת לאריחים: בשפהדבקים ישראלי  102.96 88.00האנגליתתק ן
שרף 1-04004-09-00-0 דבקי של בגזירה ההידבקות חוזק קביעת לאריחים: דבקים

האנגליתבראקציה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
דרישות-רי הוט 1-04007-01-00-0 ביתי: לשימוש גבוהות ומיטות קומותיים מיטו ת

וקיימות האנגליתבטי חות,חוזק בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בדיקה 1-04007-02-00-0 שיטות גבוהות: ומיטות קומתיים האנגליתמיטות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
וסמלים 1-04013-01-00-0 מונחים של נשימתיים:הגדרות מגן האנגליתהתק ני בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
נשימתיים:מיון 1-04013-02-00-0 מגן האנגליתתק ןהתק ני בשפה  102.96 88.00ישראלי
רכיבים 1-04013-03-00-0 נשימתיים:מונחי מגן האנגליתהתק ני בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
שקילים 1-04013-04-00-0 מונחים של נשימתיים:רשימה מגן האנגליתהתק ני בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
נשמתיים: 1-04013-05-00-0 מגן הפניםהתק ני לכל וסימון-מס כות בדיקות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הפועל 1-04013-06-00-0 פתוח, במעגל עצמאי נשימה נשימתיים:מכשיר מגן התק ני

הפנים לכל מסכה דחוס,בעל אוויר האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-בא מצעות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
צח 1-04013-07-00-0 לאוויר גמיש צינור בעל נשימה נשימתיים:מכשיר מגן התק ני

פומית מכלל עם או הפנים הפנים,לחצי לכל מסכה עם -המשמש
ישראלידרישות,בדיקות,סימון.  139.00 118.80תק ן

אוויר 1-04013-08-01-0 מקו רציפה בספיקה המוזן נשימה מכשיר נשימתיים: מגן התק ני
סימון-דחוס בדיקות, האנגליתדרישות, בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

שסתום 1-04013-08-02-0 עם דחוס אוויר מקו המוזן נשימה מכשיר נשימתיים: מגן התק ני
הפנים לכל מסכה עם מכשיר דרישה: פי על דרישות,-הס פקה

סימון האנגליתבדיקות, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

          
          

         
       

      
       

      
         
          

             
       

            
       

        
      

       
        

           
             

           
          

      
        

        
       

          
      

       
       

             
            

       
    

       
        

    

שסתום 1-04013-08-03-0 עם דחוס אוויר מקו המוזן נשימה מכשיר נשימתיים: מגן התק ני
בלחץ הפועל הפנים לחצי מסכה עם מכשיר דרישה: פי על הס פקה

סימון-חיובי בדיקות, האנגליתדרישות, בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ומסכ 1-04013-09-00-0 פנים לחצי נשימתיים:מסכות מגן הפניםהתק ני -ות לרבע

האנגליתדרישות,בדיקות,סימון בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
משולבים 1-04013-10-00-0 ומסננים גז נשימתיים:מסנני מגן -התק ני

האנגליתדרישות,בדיקות,סימון בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
נשימתיים:מכללי 1-04013-11-00-0 מגן האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-פו מיתהתק ני בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
חלקיקים 1-04013-12-00-0 נשימתיים:מסנני מגן סימון-התק ני האנגליתדרישות,בדיקות, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
גז 1-04013-13-01-0 למכלי נשימתיים:שסתומים מגן פנימיים-התק ני מתוברגים האנגליתתק ןחיבורים בשפה  102.96 88.00ישראלי
הפועל 1-04013-14-00-0 סגור, במעגל עצמאי נשימה נשימתיים:מכשיר מגן התק ני

חמצן או דחוס חמצן דחוסים-בא מצעות האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-חנקן בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
סינון 1-04013-15-00-0 נשימתיים:התקני מגן כוחהתק ני מקור באמצעות המופעלים

ברדס או קסדה האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-וה כוללים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
התקן 1-04013-16-00-0 באמצעות המופעלים סינון נשימתיים:התקני מגן עזר-התק ני

הפנים לחצי מסכות הפנים לכל מסכות כוח,והכוללים ממקור הניזון
הפנים לרבע האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-ומסכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

למסכות 1-04013-17-01-0 נשימתיים:תבריגים מגן תקני-התק ני מתוברג האנגליתחיבור בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
למסכות 1-04013-17-02-0 נשימתיים:תבריגים מגן מרכזי-התק ני מתוברג בשפהחי בור ישראלי  70.08 59.90האנגליתתק ן
1-04013-17-03-0 M 45X3 למסכות נשימתיים:תבריגים מגן מתוברג-הת קני האנגליתחיבור בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
חלקיקים 1-04013-18-00-0 מפני להגנה הפנים לחצי סינון נשימתיים:מסכות מגן -התק ני

האנגליתדרישות,בדיקות,סימון בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
למילוט 1-04013-21-00-0 סגור במעגל עצמאי נשימה מכשיר נשימתיים: מגן -התק ני

סימון בדיקות, האנגליתדרישות, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
עצמית 1-04013-23-00-0 להצלה נשימתיים:התקנים מגן בעלי-התק ני סינון התקני

מאש למילוט האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-ברדס בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
חד 1-04013-24-00-0 פחמן מפני עצמית להצלה נשימתיים:מסנן מגן חמ צני,עם-התק ני

האנגליתמכלל פומיות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
בעלות 1-04013-25-00-0 הפנים לחצי סינון נשימתיים:מסכות מגן התק ני

וחלקיקים גזים או גזים מפני האנגליתדרישות,בדיקות,סימון-שסתומים,להגנה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
נשימה 1-04013-26-00-0 למכשירי דחוסים גזים נשימתיים: מגן האנגליתהתק ני בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לבחירה, 1-04013-27-00-0 המלצות נשימתיים: מגן מסמךהתק ני ולתחזוקה לשימוש

ישראליהדר כה  486.02 415.40תק ן
מאלומיניום 1-04068-01-00-0 ותריסים באתר:חלונות מותקנים ותריסים ישראליחלונות  102.96 88.00תק ן
במרחבים 1-04068-02-00-0 פנימיים ביטחון חלונות : באתר מותקנים ותריסים חלונות

ישראלימו גנים.  70.08 59.90תק ן



  

  

               
         

          
          

       
       

      
      

     
      

          
      

          
       

           
          

         
       

           
         

          
         

      
          

         
      

       
    

        
          

          
      

        
         

      
         

ולפנים 1-04141-01-00-0 לעיניים הגנה לעיניים: אישי מגן ומונחים-ציוד האנגליתהגדרות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
לעיניים:דרישות 1-04141-02-00-0 אישי מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אופטיות 1-04141-03-00-0 בדיקה לעיניים:שיטות אישי מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לא 1-04141-04-00-0 בדיקה לעיניים:שיטות אישי מגן האנגליתאו פטיות-ציוד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
דומות 1-04141-05-00-0 ולפעולות לריתוך לעיניים:מסננים אישי מגן דרישות-ציוד

לשימוש והמלצות בשפההעברות ישראלי  139.00 118.80האנגליתתק ן
על 1-04141-06-00-0 לעיניים:מסנני אישי מגן והמלצות-סגול-ציוד העברות דרישות

האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תת 1-04141-07-00-0 לעיניים:מסנני אישי מגן והמלצות-אדום-ציוד העברות דרישות

האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לשימוש 1-04141-08-00-0 השמש סנוור מפני להגנה לעיניים:מסננים אישי מגן ציוד

האנגליתתע שייתי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לייזר 1-04141-10-00-0 קרינת מפני להגנה עיניים ומגיני מסננים לעיניים: אישי מגן ציוד

ללייזר) עיניים בשפה(מגיני ישראלי  205.92 176.00האנגליתתק ן
ושל 1-04141-11-00-0 לייזרים של כוונון לעבודת עיניים מגני לעיניים: אישי מגן ציוד

לייזר) לכוונון עיניים (מגני לייזר האנגליתמערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בעת 1-04141-12-00-0 והפנים העיניים להגנת ציוד לעיניים: אישי מגן ריתוךציוד

נלווים האנגליתות הליכים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אוטומטיים 1-04141-13-00-0 ריתוך לעיניים:מסנני אישי מגן האנגליתציוד בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
רפואי 1-04146-00-00-0 לשימוש ארוג לא מבד ישראלימר פדים  53.00 45.30תק ן
של 1-04151-01-00-0 רפואייםעיקור (מעוקר)-התק נים "סטרילי" המילה לסימון דרישות

בצורתם מעוקרים רפואיים התקנים עבור דרישות רפואיים: על התקנים
האנגליתהמוגמרת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

רפואיים 1-04151-02-00-0 התקנים של (מעוקר)-עיקור "סטרילי" המילה לסימון דרישות
תהליךעל התקנים שעברו רפואיים התקנים עבור דרישות רפ ואיים:

האנגליתאס פטי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
(מוצרים 1-04163-00-00-0 פחותה בסביבה שפגיעתם ממוחזר פלסטיק עשויים מו צרים

ישראלי"ירוקים ").  53.00 45.30תק ן
ראדון: 1-04175-01-00-0 גז ריכוז למדידת פסיביות ישראלימבניםשיטו ת  70.08 59.90תק ן
פנימית 1-04183-00-00-0 שרפה מנוע בעל לרכב התנעה כבלי ישראלימערכות  102.96 88.00תק ן
וקרנות 1-04217-00-00-0 מטבעות של שמות לייצוג העבריתקודים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
שררד 1-04271-00-00-0 בשיטת אבץ ישראליצי פוי  53.00 45.30תק ן
ביתי: 1-04272-01-00-0 לשימוש המיועדים שומנים, ולהסרת תנורים לניקוי תכשירים

וסימון אריזה בטיחות, העבריתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כלליים 1-04273-01-00-0 עקרונות פלדה: העבריתגדרות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
פלדה: 1-04273-02-01-0 מרותכותגדרות פלדה מרושתות לגדרות העבריתרכיבים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן



  

  

        
          

       
  

        
     

     
     

      
        

         
   

        
       

      
           

          
           

            
      

         
   

     
       

           
        

        
       

         
       

        
       

       
       

              

מרותכות 1-04273-02-02-0 פלדה מרשתות גדרות : פלדה ישראליגדרות  70.08 59.90תק ן
אש 1-04280-01-00-0 צינורות בעלי דוודים קיטור: האנגליתדודי בשפה ישראלי  105.07 89.80תק ן
1-04281-00-00-0 .(HTML) העריכה סימני בשפת עברית מימוש : המידע טכנולוגיית

ישראלי להיפרטקסט  139.00 118.80תק ן
התקנה 1-04290-00-00-0 אש: לכיבוי עילי ישראליהידרנט  53.00 45.30תק ן
מחודשים-מדי 1-04292-00-00-0 ישראלימי ם  53.00 45.30תק ן
לחץ 1-04295-00-00-0 ישראלימכלי  53.00 45.30תק ן
תרמוסטיים 1-04306-00-00-0 דפופים ומגלילים מלוחות העשוי בחיפוי מחופים לו חות

) בפאותיהם.HPLלקישוט ומעוצבים ישראלי )  53.00 45.30תק ן
מ 1-04312-00-00-0 גבוה שאינו חשמלי הספק בעלות סחרור וט למערכות- 200משאבות

חמים למים ביתיות ולמערכות סימון-חי מום בדיקות, דרישות,
ישראלי  53.00 45.30תק ן

לשימוש 1-04314-00-00-0 תפר וללא תפר עם ומגולוונים שחורים פלדה צינורות
אש לכיבוי (מתזים) אוטומטיות ישראליבמערכות  70.08 59.90תק ן

מחודש. 1-04326-00-00-0 הומוקינטי ישראליגל הינע  53.00 45.30תק ן
הלחץ 1-04327-01-00-0 טס מכלל ממונעים: רכב לכלי מחודש ישראלימצ מד  53.00 45.30תק ן
דסקה 1-04327-02-00-0 : ממונעים רכב לכלי מחודש ישראלימצ מד  53.00 45.30תק ן
קבועים 1-04331-01-00-0 מרכבים ולנתמכים: לגרורים מסחרי, לרכב העבריתמר כבים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
רכינים 1-04331-02-00-0 מרכבים ולנתמכים: לגרורים מסחרי, לרכב העבריתמר כבים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אופתלמית 1-04333-01-00-0 של-או פטיקה וממדיות אופטיות ולתכונות לחומרים דר ישות

מגע העין-עדש ות לובן ועל הקרנית על המונחות קשות מגע עד שות
ישראלי  205.92 176.00תק ן

של 1-04333-02-00-0 וממדיות אופטיות ולתכונות לחומרים דרישות אופתלמית: או פטיקה
מגע חד-עדש ות מגע נוזל-עד שות סופחות ישראלימוקדיות  174.10 148.80תק ן

כללי 1-04348-01-00-0 נלווים: ובתהליכים בחיתוך בריתוך, האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
במהלך 1-04348-02-00-0 שריפה מניעת נלווים: ובתהליכים בחיתוך בריתוך, בטי חות

אחרות. חמות ועבודות חיתוך העבריתריתוך, בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בקשת 1-04349-00-00-0 לריתוך ציוד-ציוד של ולהתקנה לבנייה בטיחות דרישות

נלווים ותהליכים בהתנגדות האנגליתתק ןלריתוך בשפה  102.96 88.00ישראלי
עבודה 1-04350-00-00-0 במקומות אוויר מדידה-אי כות לשיטות כלליות ביצועים דרישות

כימיים העבריתשל חומרים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
עבודה 1-04351-00-00-0 במקומות אוויר נשימתית-אי כות חשיפה להערכת מנחים קווי ם

העבריתכי מייםלחומרים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לרתכים 1-04364-00-00-0 מגן האנגליתכפפות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מכונות 1-04368-00-00-0 בלייזר-בטי חות לייצור כלליות-מכונות בטיחות האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

              
         

         
          

      
        

      
         

       
            
            
            

         
       

         
      

           
      

            
           

      
         

           
      

        
        

      
        

           
      

         
      

         
      

         

די 1-04373-01-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריות-מו צרים האנגליתמונחים--F3ו F2 ,F1נור, בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
די 1-04373-02-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריות-מו צרים קט גוריות--F3ו F2 ,F1נור,

די זיקוקין של האנגליתנו ר-ומינים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
די 1-04373-03-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריות-מו צרים תיווי--F3ו F2 ,F1נור, דרישות

האנגליתמינימליות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
די 1-04373-04-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריות-מו צרים שיטות--F3ו F2 ,F1נור,

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
די 1-04373-05-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריות-מו צרים דרישות--F3ו F2 ,F1נור,

ולביצועים האנגליתלמבנה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
די 1-04373-06-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריה-מו צרים האנגליתמונחים-4נור, בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
די 1-04373-07-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריה-מו צרים האנגליתדר ישות-4נור, בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
די 1-04373-08-00-0 זיקוקין פירוטכניים: קטגוריה-מו צרים בדיקה-4נור, האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
דימו צרים 1-04373-09-00-0 זיקוקין קטגוריה-פירוטכניים: מינימליות-4נור, תיווי דר ישות

שימוש האנגליתוהוראות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בניינים 1-04376-00-00-0 בתוך להתקנה ממתכת תשתית ישראליארונות  53.00 45.30תק ן
ארכיטקטוניים: 1-04402-01-01-0 לשימושים אלומיניום משוחליםפרופילי פרופילים

מסגסוגת  כלליות--6063ו 6060מדויקים העבריתדר ישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
משוחלים 1-04402-01-02-0 פרופילים ארכיטקטוניים: לשימושים אלומיניום פרופילי

מסגסוגת  ומידה--6063ו 6060מדויקים צורה העבריתסבולות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מוגמרים 1-04402-02-00-0 פרופילים ארכיטקטוניים: לשימושים אלומיניום העבריתפרופילי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
דלק 1-04406-01-00-0 למתקני מאצרות לאיטום יריעות עשויות-מערכת חלקות יריעות

היריעה תכונות גבוהה: שצפיפותו העבריתפו ליאתילן בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
גז 1-04418-00-00-0 ורפואי-גלילי תעשייתי גז לגלילי לברז ומגן לברז הגנה -מכסה

ובדיקות מבנה ישראליתכן,  70.08 59.90תק ן
בקר 1-04421-00-00-0 טבחות העבריתסיוו ג בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
שאינם 1-04422-01-00-0 למקלטים פריטים למקלטים: מסגרות מוגניםפריטי -מר חבים

והתקנה בדיקות ישראלידרישות,  53.00 45.30תק ן
חד 1-04425-00-00-0 חוזרת-שסתום זרימה למניעת כפול ישראליכיווני  53.00 45.30תק ן
חוזרת 1-04426-00-00-0 זרימה באתר-מונעי ובדיקות התקנה העבריתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
פלסטיק 1-04427-01-00-0 צנרת מים,-מערכות להספקת מפוליאתילן ואבזרים צינורות

כללי בלחץ: ולביוב האנגליתלתיעול בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
פלסטיק 1-04427-02-00-0 צנרת מים,-מערכות להספקת מפוליאתילן ואבזרים צינורות

צינורות בלחץ: ולביוב האנגליתלתיעול בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
פלסטיק 1-04427-03-00-0 צנרת מים,-מערכות להספקת מפוליאתילן ואבזרים צינורות

אבזרים בלחץ: ולביוב האנגליתלתיעול בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

      
         

    
       

        
     

         
         

         
           

        
            

         
       

           
          

         
         
         
         

          
          

       
          

        
      

       
       

          
       
         

           

פלסטיק 1-04427-05-00-0 צנרת מים,-מערכות להספקת מפוליאתילן ואבזרים צינורות
בלחץ: ולביוב לייעודהלתיעול המערכת האנגליתהתאמת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

פלסטיק 1-04427-06-00-0 צנרת מים:-מערכות להספקת מפוליאתילן ואבזרים צי נורות
התקנה העבריתהוראות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

אזרחי 1-04433-00-00-0 לשימוש קל נשק ישראליבטי חות  102.96 88.00תק ן
מעץ 1-04439-00-00-0 ישראליפר גולה  70.08 59.90תק ן
טבעית 1-04440-01-00-0 מאבן משטחים מאבן: עבודה ישראלימשטחי  53.00 45.30תק ן
פולימרית 1-04440-02-00-0 מאבן משטחים מאבן: עבודה ישראלימשטחי  53.00 45.30תק ן
פחמן 1-04442-00-00-0 ביתי-חד-גלאי לשימוש דומים.חמ צני ישראליולשימושים  53.00 45.30תק ן
רתימה 1-04445-00-00-0 תומך 50צל חת האנגלית 50של גורר בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
נוסעים 1-04450-00-00-0 מכניים-רכב למגבהים ישראלידרישות  53.00 45.30תק ן
לטיפול 1-04451-00-00-0 וציוד נעים או ניידים האנגליתבר כביםמגבהים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
גדול 1-04453-01-00-0 המותר הכולל שמשקלם ונתמכים גרורים לרכב: ונתמכים גרורים

העבריתק" ג-3500מ בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המותר 1-04453-02-00-0 הכולל שמשקלם גרורים לרכב: העבריתגרורים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ומתקניה 1-04465-00-00-0 לדלק פלדה צנרת של האנגליתריתוך בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
חלקים 1-04466-02-00-0 מוטות בטון: לזיון האנגליתפלדה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מצולעים 1-04466-03-00-0 מוטות בטון: לזיון האנגליתפלדה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מרותכות 1-04466-04-00-0 רשתות בטון: לזיון חלקית)פלדה (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מרותכות 1-04466-04-00-1 רשתות בטון: לזיון חלקית)פלדה (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ומכופפים 1-04466-05-00-0 חתוכים ורשתות מוטות בטון: לזיון ישראליפלדה חלקית)תק ן  70.08 59.90(רוויזיה
ומכ 1-04466-05-00-1 חתוכים ורשתות מוטות בטון: לזיון חלקית)פלדה (רוויזיה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מבנים 1-04467-00-00-0 לריתוך ישראליפלדה-כללים  53.00 45.30תק ן
עד 1-04468-01-00-0 שנפחם מכלים מפלדה: מרותכים דלק ישראלימ" ק 100מכלי  53.00 45.30תק ן
עגורנים 1-04473-01-00-0 הרמה: במכונות בטיחותי לשימוש ישראליכללים  205.92 176.00תק ן
וחמים) 1-04476-01-00-0 (קרים שפכים לסילוק מערכות מפוליאתילן: ואבזרים צינורות

האנגליתדרישות-בבניינים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
גבוהה 1-04476-02-00-0 צפיפות בעל פוליאתילן צינורות מפוליאתילן: ואבזרים צינורות

וגשמות נקזים התקנה-במערכות העבריתהו ראות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
נלווים 1-04483-01-00-0 ובתהליכים בריתוך וגיהות לדגימת-בטי חות מעבדתית שיט ה

בקשת בריתוך הנוצרים וגזים הפליטהעשן קצב קביעת חש מלית:
חלקיקי עשן של אנליזה לצורך האנגליתוהדגימה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

       
          

        
             

    
       

        
     

        
     

        
      

    
          

       
      

        
         

         
        

     
        

     
        

     
      

            
       

           
           
       

      
       

    
           

         

נלווים 1-04483-02-00-0 ובתהליכים בריתוך וגיהות לדגימת-בטי חות מעבדתית שיט ה
של הפליטה קצבי קביעת חשמלית: בקשת בריתוך הנוצרים וגזים עשן

אוזון למעט האנגליתתק ןגזים, בשפה  139.00 118.80ישראלי
לעיניים 1-04485-00-00-0 אישי מגן ולפנים-מגני-ציוד לעיניים האנגליתרש ת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לתהליכים 1-04489-00-00-0 ישראליצנרת  53.00 45.30תק ן
עבודה 1-04491-00-00-0 למשטחי פולימרית אבן ישראלילו חות  53.00 45.30תק ן
חד 1-04501-00-00-0 באזורי-מכלים המשמשים חדים רפואיים פריטים לאיסוף פע מיים

רפואי ישראליטי פול  53.00 45.30תק ן
רפואיים 1-04502-00-00-0 ולמכשירים לאבזרים נוזליים חיטוי וחומרי נוזליים עיקור חו מרי

רפואיים במוסדות ישראלי(א מ"ר)  70.08 59.90תק ן
אופטית 1-04513-00-00-0 לקריאה המיועדת מודפסת שורה עם ישראליטפסים  53.00 45.30תק ן
תקניים 1-04514-00-00-0 לחיצים בלוחות הספרות ללחיצי עבריות אותיות הק צאת

ישראלילט לפון  53.00 45.30תק ן
בבית 1-04517-00-00-0 הסיעודי לצוות וקריאה איתות ישראליחו לים-ציוד האנגליתתק ן  486.02 415.40בש פה
כמערכת 1-04518-00-00-0 המושמים גגות לאיטום אקרילי בסיס על גמישים צי פויים

מימי בתווך ישראלינוזלית  53.00 45.30תק ן
תעסוקתי)-אקוסטיקה 1-04547-00-00-0 (רעש בעבודה לרעש החשיפה קב יעת

רעש בגלל השמיעה היחלשות של ישראליוהערכה  174.10 148.80תק ן
ממונעים 1-04566-00-00-0 רכב לכלי הגה מכללי ישראליחידוש  102.96 88.00תק ן
מפוחים 1-04570-01-00-0 מוגנים: ובמרחבים במקלטים אויר של ולסינון לאוורור מערכות

העברית בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
במקלטים 1-04570-02-00-0 אויר של וסינון לאוורור שסתומיםמערכת מוגנים: וב מרחבים

העברית בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מסננים 1-04570-03-00-0 מוגנים: ובמרחבים במקלטים אויר של ולסינון לאוורור מערכות

העברית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מערכות 1-04570-04-00-0 מוגנים: ובמרחבים במקלטים אויר ולסינון לאוורור מערכות

יחיד מסנן ותחזוקה-בע לות התקנה העבריתתכן, בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מוגנים: 1-04570-05-00-0 ובמרחבים במקלטים אויר של ולסינון לאוורור מערכות

מסננים מסוללות המורכבות ותחזוקה-מערכוצ התקנה העבריתתכן, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
תתמכלי 1-04571-01-00-0 קתודית-דלק והגנה ייצור כפולה: דופן בעלי ישראליקר קעיים  53.00 45.30תק ן
תת 1-04571-02-00-0 דלק בקרקע,-מכלי המכלים הטמנת כפולה: דופן בעלי קר קעיים

למכלים המחוברת הצנרת העבריתלרבות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מלאכותיים 1-04572-00-00-0 טיפוס ושיטות-מבני ליציבות דרישות אחיזה, נקודת

ישראליבדיקה  102.96 88.00תק ן
(גפ"ם) 1-04573-01-00-0 מעובה פחמימני גז נייחים: במכלים יתר מילוי למניעת ישראלימערכת  53.00 45.30תק ן
מוגנים 1-04577-00-00-0 ולמרחבים למקלטים אטימות העבריתבדיקת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

         
         

        
               

           
          

       
     

      
      

          
     

      
           

               
       

     
       

       
      

       
      

       
       

        
     

       
       

         
     

      
         

          
      

          
          

אופקי, 1-04588-01-00-0 מוט ידי על המופעלים בהלה ליציאת התקנים בניין: פרזול
דחיפה לוחית או מנוף ידית ידי על המופעלים חירום ליציאת -והתקנים

בדיקה ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
דלת 1-04588-02-00-0 אגפי סגירת סדר מתאמי בניין: בדיקה-פרזול ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מבוקרת 1-04588-03-00-0 לסגירה דלת מגיפי בניין: בדיקה-פרזול ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בדיקה 1-04591-01-00-0 ושיטות כלליות בטיחות דרישות נייח: אימונים ישראליציוד  70.08 59.90תק ן
לאימון 1-04591-02-00-0 ציוד נייח: אימונים נוספות-כו ח-ציוד ייחודיות בטיחות דרישות

בדיקה ישראליושיטות  70.08 59.90תק ן
תת 1-04640-01-00-0 של תרמיים היבטים-שי מושים אישורים, עקרונות, הקרקע:

האנגליתסביבתיים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תת 1-04640-02-00-0 של תרמיים גאותרמיות-שי מושים חום משאבות מערכות האנגליתהקרקע: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תת 1-04640-03-00-0 של תרמיים תת-שי מושים ממקור תרמית אנרגייה -הקרקע:אגירת

האנגליתקר קעי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תתשי מושים 1-04640-04-00-0 של ישירים-תר מיים שימושים האנגליתהקרקע: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
אנרגייה 1-04665-01-00-0 ביצועי וסימון בדיקה שיטת חיצוניים: כוח ספקי של האנגליתבי צועים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-04665-02-00-0 (MEPS) דרישות חיצוניים: כוח ספקי של תקניותבי צועים מינימום

אנרגייה האנגלית לביצועי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אנרגטית 1-04707-01-00-0 יעילות האנגליתמע ליות: בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
דרישות 1-04777-01-00-0 ממירים: באמצעות חשמל לרשת אנרגייה מערכות חיבור

האנגליתהתקנה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
דרישות 1-04777-02-00-0 ממירים: באמצעות חשמל לרשת אנרגייה מערכות חיבור

האנגליתלממירים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
דרישות 1-04777-03-00-0 ממירים: באמצעות חשמל לרשת אנרגייה מערכות חיבור

החשמל רשת האנגליתלהגנת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-05002-01-00-0 ) ספרתיים חוזי במערכות DVBשידורי מותנית ובגישה בערבול תמיכה :( 

ספרתיים ישראלישידורים  53.00 45.30תק ן
ממוחזרים 1-05003-00-00-0 העבריתאגרגאטים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
העברית 1-05004-00-00-0 בשפה אלקטרוני ישראלימדריך  53.00 45.30תק ן
1-05008-02-00-0 ) ספרתי חוזי ( DVBשידור שירותים על מידע :(SI(-מנחים קווי ם

ולשימוש ישראלילמימוש  102.96 88.00תק ן
מבנה 1-05010-00-00-0 ונתונים: שמע אותות חוזי, אותות של ספרתי שידור מערכות

כבלים למערכות ואפנון ערוץ קידוד ישראלימס גרות,  70.08 59.90תק ן
1-05011-01-00-0 ) ספרתי חוזי עבורDVBשידור הרשת בסוג תלויים שאינם פרוטוקולים :( 

ישראליהי דודיים DVBיישומי  70.08 59.90תק ן
1-05011-02-00-0 ) ספרתי חוזי עבורDVBשידור הרשת בסוג תלויים שאינם פרוטוקולים :( 

ולשימוש-הי דודיים DVBיישומי למימוש מנחים  70.08 59.90ישראליתק ןקווי ם



  

  

         
       

    
             
         

          
          

          
         

     
        

      
           

       
      

         
      

       
     

       
         

       
      

       
     

         
             

       
       

       
        

          
           

       
      

      
      

י לארשין תק 45.30 53.00

 (ISDN)ם יכללומם יתורישלת יתרפסת שרו א (PSTN)ך דרד ודיהץ וער
ת ירוביצג ותימת כרעמ (BVD):ת ינולפטהת כרעהמך דרר זוחץ וער
י תרפסי זוחר ודישת ירוביצה

1-05012-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92 םילבכבה יזיוולטת וכרעמר ועבד ודיהץ ורע ): DVB(י תרפסי זוחר ודשי 1-05013-01-00-0 

י לארשין תק 59.90 70.08
-(י תרפסי זוחר ודשי DVB:( ם ילבכבה יזיוולטת וכרעמר ובעד ודיהץ ורע

ק חל 5013 1י "תבש ומישלם יחנמם קווי
1-05013-02-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10  DVB 1-05018-01-00-0ת וכרעמבת ודידמלם יחנמם יווק (DVB):י תרפסי זוחר ודיש

י לארשין תק 88.00 102.96
. GHZ 11/12:ם ינותנוע משי, זוחת ותואל שי תרפסר ודישת וכרמע

ץ ורעד ודיק ,תורגסמה נבמר דתבן וויילת ועצמאבר ודישלון נפאו
1-05019-00-00-0 

י לארשין תק 176.00 205.92

ת ושדלה פישהחת דידמ :ת טינמגורטקאלה נירקת דימד
ין בשם ידרתהם וחתבה שדת מצעו- 100יו רדדר תבם ייטנמגורטקאל
ר "גה 1-ל ר "קה

1-05021-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ת ונוכמל שי נדיע ונישם: דאי נבל שם ייזיפם יעוצבי-תונוכמת וחבטי

ת ונוכמי קלוח
1-05030-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ץ חלת ועצמאבש ערת ורוקמל של וקק פסהת ומרת עיקב-הקטיסואק
ח טשמל עמף וטעה דידמח טשמבת שמתשהמה ריקסת טשי-לקו

ר יזמח

1-05032-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 הבסכמי הגנו 1-05033-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00
ת וחטיבת ושידר :תיוזכרמר וויאג וזימת וכרעמלן ושנח-חופמת ודייח

ם יעוציבת ושיודר
1-05039-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 ןיוזת דפל-םינבמך ותירלם יכלל 1-05040-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ם ישרדמל ,םירומגת ורידלת ישארה סיכנת ותלד :ןמגת ותלדי מכלל

ר וציי-םיקסעול
1-05044-01-00-0 

י לארשין תק 45.30 53.00
ם ישרדמל ,םירומגת ורידלת ישארה סינכת ותלד :ןמגת ותלדי מכלל

ה נקהת-םיקסעול
1-05044-02-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00
י נמיחמפז ג(מ "גפם יכרוהצם ירישמכ-י רחסמש ומישלל ושיבי רישמכ
ת וחטיבת ושידר-ל משחומ "גפם יכרוצהם ירישכמוה) בומע

1-05056-00-00-0 

י לארשין תק 88.00 102.96
 ,הםירבמחוי נבמן פודי לעב )PVC-U(ח ישקי רוכלל ינייוולופמת ורונצי

ם שגי מל שי עקקר-תתל ועילת
1-05062-00-00-0 

י לארשין תק 148.80 174.10
-PVC(ם לוהבת רבגומת ודימעי לעבי רוכלל יניווילופמם ירזבאות ורונצי

- HI( ם ילעננם ירבמחם ע ,ץחלבם ימת לבוהל ,הלוסגל עה נירקבו
1-05063-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 הייגראנת יוותבון מסי-םיניינבבג וגיזת וכרמע 1-05068-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00 םינגומם יבחרמבם יימינפם וייפיחום וייפיצל שת וכרמע 1-05075-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ר ציוהמן ליתאילופבי נוציחוי פצי-ןמגוי פיצבם יפוצמה דפלת ורונצי

-לוחיבש י תבשכתלתוי פצי-
1-05089-00-00-0 

ילארשין תק 59.90 70.08 קיטספלמה נתשהת ועוקב 1-05091-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 תונזמג 1-05092-00-00-0 



  

  

            
      

    
      

        
    

    
        

    
       

     
         

        
        

    
            

       
           

        
       

      
       

         
      

      
         

        
         

      
          

     
         

      
           

      
         

        
         

מוסדי 1-05093-00-00-0 או ציבורי לשימוש וילונות של העבריתדליקות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
נייחים: 1-05097-01-00-0 ממקורות במקורות פליטה מהירות ולבדיקת לדגימה נקודות

ישראליניי חים  139.00 118.80תק ן
במקורות 1-05097-01-01-0 מהירות ולבדיקת לדגימה נקודות נייחים: ממקורות פליטה

קטנות תעלות או ארובות עם ישראליניי חים  53.00 45.30תק ן
1-05097-02-00-0 (S פליטה גז מהירות נייחים:קביעת נפחית ממקורות זרימה וק צה

טיפוס פיטו (שפופרת ישראלי בארובות  205.92 176.00תק ן
ובתעלות 1-05097-02-01-0 בצינורות גז נפח של ישירה מדידה נייחיםף ממקורות פליטה

ישראליקטנות  53.00 45.30תק ן
שנפלט 1-05097-02-02-0 גז של נפחית זרימה קצב קביעת נייחים: ממקורות פליטה

בנזין אדי ישראליממשרפות  53.00 45.30תק ן
גז 1-05097-02-03-0 של נפחית זרימה וקצב הגז מהירות קביעת נייחים: ממקורות פליטה

תקנית) פיטו (שפופרת קטנות בתעלות או ישראליבארובות  53.00 45.30תק ן
גז 1-05097-02-04-0 של נפחיים זרימה קצבי קביעת נייחים: ממקורות בצינורותפליטה

קטנים ישראליוב תעלות  53.00 45.30תק ן
יבש 1-05097-03-00-0 מולקולרי משקל לקביעת גז נייחים:אנליזת ממקורות האנגליתפליטה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
דו 1-05097-03-01-0 ופחמן חמצן ריכוזי נייחים:קביעת ממקורות ב]ליטות-פליטה חמ צני

[נוהל נייחים (נתח)]ממקורות במכשיר האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
קצב 1-05097-03-02-0 של התיקון גורם לקביעת גז אנליזת נייחים: ממקורות פליטה

עודף אוויר של או ישראליפליטה  102.96 88.00תק ן
דו 1-05097-03-03-0 פחמן נייחים:קביעת ממקורות וחמצן-פליטה חנקן חמ צני,מתאן

נייחים האנגליתממקורות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ארובה 1-05097-04-00-0 בגזי לחות תכולת קביעת נייחים: ממקורות ישראליפליטה  139.00 118.80תק ן
ממקורות 1-05097-05-00-0 חלקיקי חומר של פליטות נייחים:קביעת ממקורות פליטה

האנגליתניי חים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מתעשיית 1-05097-05-01-0 חלקיקי חומר של פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה

באספלט גגות וחיפוי אספלט ישראליעיבוד  53.00 45.30תק ן
שאינו 1-05097-05-02-0 חלקיקי חומר של פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה

נייחים ממקורות גופרתית ישראליחו מצה  53.00 45.30תק ן
בד 1-05097-05-04-0 ממסנני חלקיקי חומר של פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה

חיובי ישראליבל חץ  53.00 45.30תק ן
מתעשיית 1-05097-05-05-0 חלקיקי חומר של פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה

לבידוד פיברגלס ישראליצמר  53.00 45.30תק ן
דופליטה 1-05097-06-00-0 גופרית קביעת נייחים: נייחים-ממקורות ממקורות ישראליחמ צנית,  102.96 88.00תק ן
דו 1-05097-06-01-0 גופרית קביעת נייחים: ממקורות דו-פליטה ופחמן -חמ צנית,לחות

פוסילי דלק של שרפה ממקורות ישראליחמ צני  53.00 45.30תק ן
קביעת 1-05097-06-02-0 נייחים: ממקורות גופריתפליטה של ממוצעות יומיות פליטות

דו-דו ופחמן פוסילי-חמ צנית, דלק של שרפה ממקורות ישראליחמ צני  53.00 45.30תק ן



  

  

    
           

     
    

     
       

     
       

       
       

       
         

     
          

      
         

       
          

   
         

       
       

       
    

        
      

       
        

      
    

       
       

      
       

       
          

     
        

        

דו 1-05097-06-03-0 גופרית של פליטות נייחים:קביעת ממקורות חמ צנית-פליטה
(נתח)] במכשיר בדיקה [נוהל נייחים האנגליתממקורות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

ממקורות 1-05097-07-00-0 חנקן תחמוצות פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה
ישראליניי חים  102.96 88.00תק ן

ממקורות 1-05097-07-01-0 חנקן תחמוצת פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה
יונים) של כרומטוגרפיה (שיטת ישראליניי חים  53.00 45.30תק ן

ממקורות 1-05097-07-02-0 חנקן תחמוצות פליטות קביעת נייחים: ממקורות פליטה
על ספקטרופוטומטריה (בשיטת ישראליסגולה)-ניי חים  53.00 45.30תק ן

נייחים 1-05097-07-03-0 ממקורות חנקן תחמוצות פליטות נייחים:קביעת ממקורות פליטה
אלקלי) קולורימטרית/פרמנגנט האנגליתתק ן(שיטה בשפה  237.04 202.60ישראלי

נייחים 1-05097-07-04-0 ממקורות חנקן תחמוצות פליטות נייחים:קביעת ממקורות פליטה
יונים כרומוטוגרפיית אלקלי)-(שיטת האנגליתפר מנגנט בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

תחמוצות 1-05097-07-05-0 פליטות קביעת נייחים: ממקורות ממקורות פליטה חנקן
(נתח)] במכשיר בדיקה [נוהל האנגליתניי חים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

חנקן 1-05097-07-06-0 תחמוצות של המסה ריכוז נייחים:קביעת ממקורות -פליטה
ייחוס כימית-שיט ת האנגליתנהורנות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

ממקורות 1-05097-10-00-0 דופליטה פחמן פליטות קביעת ממקורות-ניי חים: חמ צני
(נתח)] במכשיר בדיקה [נוהל האנגליתניי חים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

וכגז 1-05097-10-01-0 כחלקיקים כספית פליטות נייחים:קביעת ממקורות פליטה
כלור אוויר)-ממתקני (זרמי האנגליתאלקלי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן

1-05097-10-10-0 ) דגימה נייחים:מערכת ממקורות מותאמתSAMLING TRAINפליטה ( 
האנגלית 5שיט ה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

וכגז 1-05097-10-11-0 כחלקיקים כספית פליטות נייחים:רביעת ממקורות פליטה
שפכים בוצות ישראליממשרפות  53.00 45.30תק ן

גזיפליטה 1-05097-11-00-0 דלק בזרמי גופרי מימן של התכולה נייחים:קביעת ממקורות
לנפט זיקוק האנגליתבבתי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

אלדהידים 1-05097-11-11-0 של נבחרות פליטות עבור נייחים:דגימה ממקורות פליטה
נייחים ממקורות האנגליתוקטונים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

ממקורות 1-05097-17-00-0 חלקיקי חומר של פליטות קביעת : נייחים ממקורות פליטה
ישראליניי חים  53.00 45.30תק ן

גזיות 1-05097-18-00-0 אורגניות תרכובות של פליטות נייחים:מדידת ממקורות פליטה
גז כרומטוגרפיית האנגליתבא מצעות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

דו 1-05097-23-00-0 תרכובות של פליטות לדגימת שיטה נייחים: ממקורות -בנזו-פליטה
דו-פארא ותרכובות כלור עתיר כלור-בנזו-דיאוקסין עתיר פוראן

נייחים האנגליתממקורות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אורגניים 1-05097-25-00-0 גזים כלל ריכוז קביעת נייחים: ממקורות פחמןפליטה ללא

כפחמן ישראליהנ פלטים  139.00 118.80תק ן
אורגניים 1-05097-25-01-0 גזים כלל ריכוז נייחים:קכביעת ממקורות שי מוש-פליטה

להבה יוניזציית (נתח) האנגליתבמ כשיר בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

          
      

       
               

       
         

        
     

          
      

         
         

    
       

    
         

    
        

       
            

             
      
         

       
           

       
    

         
          

        
         

             
           

          
       

      

גזים 1-05097-25-02-0 כלל ריכוז קביעת נייחים: ממקורות שי מוש-אורגנייםפליטה
תת אור-במ כשיר ממרכז ישראליאדום  53.00 45.30תק ן

האורגני 1-05097-25-03-0 הפחמן כלל של המסה ריכוז נייחים:קביעת ממקורות פליטה
ארובה בגזי נמוכים בריכוזים להבה-הגזי יוניזציית בגלאי רציף האנגליתשי מוש בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

האורגני 1-05097-25-04-0 הפחמן כלל של המסה ריכוז נייחים:קביעת ממקורות פליטה
בממס שימוש הכוללים מתהליכים ארובה בגזי רציף-הגזי שי מוש

להבה יוניזציית האנגליתבגלאי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הלידים 1-05097-26-00-0 מימן פליטות נייחים:קביעת ממקורות וה לוגניםפליטה

איזוקינטית שאינה בשיטה נייחים האנגליתממקורות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
והלוגנים 1-05097-26-01-0 מימן של הלידים פליטות נייחים:קביעת ממקורות פליטה

איזוקינטית בשיטה נייחים האנגליתממקורות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
נייחיםפליטה 1-05097-26-02-0 מימן-ממקורות ריכוז לקביעת ידינית שיט ה

גזים ישראליכלורי:דגימת  70.08 59.90תק ן
נייחים 1-05097-26-03-0 ממקורות כלורי:קליטת-פליטה מימן ריכוז לקביעת ידנית שיטה

גזים ישראליתר כובות  70.08 59.90תק ן
נייחים 1-05097-26-04-0 ממקורות ידנית-פליטה כלורישיט ה מימן של-לקביעת אנ ליזה

וחישוב סופגות ישראליתמיסות  53.00 45.30תק ן
אמוניה 1-05097-27-00-0 ריכוזי של ואנליזה איסוף נייחים:נוהל ממקורות פליטה

נייחים האנגליתממקורות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
של 1-05097-29-00-0 פליטות קביעת נייחים: ממקורות נייחיםפליטה ממקורות האנגליתמת כות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
נדיפים 1-05097-30-00-0 אורגניים חומרים של דגימה נייחים:מערכת ממקורות האנגליתפליטה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לנוי 1-05097-30-06-0 אלקטרוליטי מציפוי כרום פליטות נייחים:קביעת ממקורות פליטה

בכרום (אנודיזציה) אינוד ומפעולות קשה, בכרום אלקטרוליטי -ומ ציפוי
איזוקינטית האנגליתשיט ה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

נייחים 1-05097-30-08-0 ממקורות מתנול פליטת לקביעת נייחים:נוהל ממקורות האנגליתפליטה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-05097-31-00-0 (SMVOC) אורגניות תרכובות של דגימה נייחים:שיטת ממקורות פליטה

האנגלית נדיפות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בנייה 1-05098-00-00-0 במוצרי טבעיים רדיואקטביים יסודות העבריתתכולת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בקר 1-05099-00-00-0 בשר ותיאורים-נת חי העבריתתק ןמונחים בשפה  205.92 176.00ישראלי
מגורים 1-05100-00-00-0 בבנייני העבריתמסתורים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
תכן 1-05103-01-00-0 כללי פריקות: תותב העבריתתקרות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ומכללים 1-05103-02-00-0 רכיבים של תפקוד דרישות פריקות: תותב העבריתתקרות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
וחזוקה 1-05103-03-00-0 התקנה כללי פריקות: תותב העבריתתקרות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
במקלטים 1-05103-04-00-0 והתקנה תכן פריקות:כללי תותב העבריתתקרות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
למעברי 1-05109-01-00-0 איטום מוגנים:חו מרי ובמרחבים במקלטים וצינורות כב לים

בדיקה ושיטות ישראלידרישות  53.00 45.30תק ן



  

  

       
       

       
       

       
       

       
       

         
          
   

       
           

          
        

       
       

       
          

          
        

         
        

        
         

     
     

        
          

        
               

         
         

       
    

        

בניינים 1-05111-01-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
כללי האנגליתפו ליפרופילן: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

למתקני 1-05111-02-00-0 פלסטיק צנרת בנייניםמערכות בתוך וקרים, חמים -מי ם
צינורות האנגליתפו ליפרופילן: בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

בניינים 1-05111-03-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
אבזרים האנגליתפו ליפרופילן: בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

פלסטיק 1-05111-05-00-0 צנרת בנייניםמערכות בתוך וקרים, חמים מים -למתקני
לייעודה המערכת התאמת האנגליתפו ליפרופילן: בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

ביתי 1-05115-01-00-0 לשימוש החתלה החתלה:יחידות בטיחות-יחידות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
החתלה:יחידות 1-05115-02-00-0 ביתייחידות לשימוש בדיקה-החתלה האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ציבורי 1-05115-03-00-0 לשימוש החתלה החתלה:יחידות בטיחות-יחידות דר ישות

בדיקה האנגליתושיטות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
צובורי 1-05115-04-00-0 לשימוש החתלה החתלה:יחידות העבריתות חזוקההת קנה-יחידות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אוטומטיות 1-05120-00-00-0 וסגירה פתיחה בעל בית העבריתברז בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אוטומטית 1-05124-00-00-0 סגירה בעלי בית ישראליברזי  53.00 45.30תק ן
מגן 1-05131-01-00-0 מפני-בי גוד להגנה זרוע ומגיני סכיניכפפות של ודקירות חת כים

זרוע ומגיני חוליות כפפות ישראלייד :  205.92 176.00תק ן
מגן 1-05131-02-00-0 סכיני-בי גוד של ודקירות חתכים מפני להגנה זרוע ומגיני כפפות

חוליות שאינם מחומרים עשויים זרוע וומגיני כפפות ישראלייד :  139.00 118.80תק ן
טיסהסי מון 1-05139-00-00-0 מכשולי של האנגליתוהארה בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
תנועה: 1-05140-01-00-0 עברות של ולתיעוד לגילוי אמצעים עבור מינימום דרישות

מאוישות לא אוטומטיות קצה יחידות הכוללת העבריתמערכת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
עבור 1-05140-02-00-0 מינימום תנועה:דרישות עברות של ולתיעוד לגילוי אמ צעים

מאויש אכיפה העבריתמכשיר בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מכשיר 1-05140-02-01-0 תנועה: עברות של ותיעוד לגילוי אמצעים עבור מינימום דרישות

מאויש לייזר-אכיפה טכנולוגיית באמצעות מהירות מדידת מכשיר
העברית בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

תנועה: 1-05140-02-02-0 עברות של ולתיעוד לגילוי אמצעים עבור מינימום דרישות
מאויש אכיפה של-מכשיר כמותית למדידה ראיתי אנליטי מכשיר

אדם בנשיפת אלכוהול האנגליתרי כוז בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מתועלים 1-05151-00-00-0 לא חום ומשאבות אוויר ביצועים-מז גני של ודירוג האנגליתבד יקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ספרתי( 1-05168-00-00-0 חוזי בערוץ DVBשידור שימוש :(DVB PID 0*001D המשוכן

הובלה ולמדידותMPEG-2בזרם לבדיקות אותות להעברת ישראלי ,  102.96 88.00תק ן
1-05172-00-00-0 ) ספרתי חוזי רשת DVBשידור :() ביתית סייםHANגישה עם (-) )NTרש ת

ישראליפעיל  53.00 45.30תק ן
בכבישים 1-05175-00-00-0 בטיחות העבריתמעק י בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

        
             

          
        

       
      

          
        

     
              

         
       

       
         

     
          

      
        

       
      

           
         

            
             

           
         
        
           
        

      
           
           
           
           

הדחה 1-05178-00-00-0 למכלי העבריתזרנוקים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לוגי 1-05194-00-00-0 משתמש למישק מנחים דוקווי ם טקסט עריכת האנגליתכיווני-לי ישום בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
חוזר 1-05198-00-00-0 למילוי תפר ללא מאלומיניום גפ"ם) (למעט מיטלטלים גז -מכלי

ובדיקות מבנה האנגליתתכן, בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
מעצמם 1-05200-00-00-0 המוארים חירום ישראלישלטי  53.00 45.30תק ן
וקלייה 1-05201-00-00-0 צלייה במכשירי עץ,לשימוש או פחמים להצתת חו מרים

בדיקה-("מנגל","ברביקיו ","גריל ") ושיטות בטיחות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מנועי 1-05202-00-00-0 לרכב מעובה)-דלק פחמימני (גז בדיקה-גפ"ם ושיטות דרישות

האנגלית בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
צמנט 1-05207-00-00-0 במלט פנימי ציפוי בעלי כללי לשימוש ואבזריהם פלדה האנגליתצינורות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
חיצוני 1-05208-00-00-0 וציפוי באפוקסי פנימי ציפוי מגן: בציפוי מצופים פלדה צינורות

מיוצר תלת-בשיחולבפוליאתילן ישראלישכבתי-צי פוי  53.00 45.30תק ן
לכיבוי 1-05210-00-00-0 האנגליתאש בארוסול-מערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-05257-00-00-0 ) ספרתי חוזי אנטנותDVBשידור בעלת טלוויזיה של הפצה מערכות :( 

מלוויין(אק"מ) משותפת ישראלילק ליטה  70.08 59.90תק ן
טלפון 1-05262-00-00-0 בחשבונות נאות וגילוי החיוב העבריתאמינות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
איסוף 1-05273-01-00-0 אליהם-רכבי המחוברים ההרמה ומכשירי דרישות-אש פה

איסוף רכבי בטיחות: ודרישות מאחור-כלליות המועמסים ישראליאש פה  139.00 118.80תק ן
ביצוע 1-05279-01-00-0 פי על הנמדדות עבודות בנייה: עבודות לביצוע התקשרות כללי

העבריתבפועל בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הבניין 1-05280-01-01-0 מעטפת בבניינים: מגורים-אנרגייה העבריתבנייני בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בבניינים: 1-05280-02-00-0 תאורהאנרגייה האנגליתמערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אוויר) 1-05280-03-00-0 ומיזוג אוורור (חימום, אקלום מערכות בבניינים: האנגליתאנרגייה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מערכות 1-05280-04-00-0 בבניינים: ומעליות-אנרגייה משאבות חשמל, מים, ישראליחי מום האנגליתתק ן  374.99 320.50בש פה
בת 1-05281-00-00-0 כלליות-בנייה דרישות ירוקה): (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בת 1-05281-01-16-0 למג-בנייה שאינם לבניינים העבריתקיי מה:דרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מגורים-בתבנייה 1-05281-02-16-0 לבנייני העבריתקיי מה:דרישות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
בת 1-05281-03-00-0 משרדים-בנייה לבנייני דרישות ירוקה): (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בת 1-05281-03-03-0 ומעטפת-בנייה גרעין לבנייני דרישות ירוקה): (בנייה בנ ייני-קיי מה

העבריתמשרדים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בת 1-05281-04-00-0 חינוך-בנייה מוסדות לבנייני דרישות ירוקה): (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בת 1-05281-05-00-0 תיירותי-בנייה אכסון לבנייני דרישות ירוקה): (בנייה בשפהקיי מה ישראלי  486.02 415.40העבריתתק ן
בת 1-05281-06-00-0 בריאות-בנייה מוסדות לבנייני דרישות ירוקה): (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בת 1-05281-07-00-0 מסחר-בנייה לבנייני דרישות ירוקה): (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן



  

  

            
          
            

            
           

             
        

        
        

         
        

        
          

       
     

        
     

           
     

       
          

          
           

          
             

    
    

           
           

           
          

       
       

בת 1-05281-08-00-0 ציבורית-בנייה התקהלות לבנייני ירוקה):דרישות (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בת 1-05281-09-01-0 לבנ-בנייה דרישות ירוקה): (בנייה העבריתקיי מה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בת 1-05281-09-02-0 למתחמי-בנייה דרישות ירוקה): (בנייה קיימיםקיי מה העבריתתעשייה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מגורים 1-05282-01-00-0 בנייני אנרגייה: צריכת לפי בניינים העבריתדירוג בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
משרדים 1-05282-02-00-0 אנרגייה:בנייני צריכת לפי בניינים העבריתדירוג בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
תיירותי 1-05282-04-00-0 אכסון בנייני אנרגייה: צריכת לפי בניינים העבריתדירוג בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מפלסטיק 1-05283-00-00-0 ואבזרים לשימוש-צנרת מכני חיבור בעלי לחיצה אבזרי

מים להספקת במערכות מפוליאתילן לחץ ישראליבצנרת  102.96 88.00תק ן
מהשמש 1-05299-00-00-0 להגנה ומיון-לבוש ישראליהערכה  53.00 45.30תק ן
1-05302-00-00-0 ) מפוליאתילן גלית בפלדהPEצנרת מחוזק האנגלית ) בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רכב 1-05327-00-00-0 לכלי זיהוי העבריתלו חיות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
קלה 1-05350-00-00-0 רכבת מערכות של ותפעול ישראליבנייה  237.04 202.60תק ן
ואשפרה 1-05351-00-00-0 היפוך ידי על קיימים ומובלים צינורות קווי לשיקום תקן נו הגי

בשרף מוספג ישראלישל צינור  53.00 45.30תק ן
מפלסטיק 1-05352-01-00-0 ואבזרים מצולב-צינורות פוליאתילן צנרת להובלתמערכות

גזיים מטרית-דלקים האנגליתדרישות:צינורות-סדר ה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מפלסטיק 1-05352-02-00-0 ואבזרים להובלת-צינורות מצולב פוליאתילן צנרת מערכות

גזיים מטרית-דלקים בריתוך-סדר ה לחיבור אבזרים האנגליתדרישות: בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מפלסטיק 1-05352-03-00-0 ואבזרים להובלת-צינורות מצולב פוליאתילן צנרת מערכות

גזיים מטרית-דלקים (לרבות-סדר ה מכני לחיבור אבזרים דרישות:
למתכת) מצולב מפוליאתילן מעבר האנגליתאבזרי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

המרותכים 1-05354-00-00-0 חשילים תעשייתיים האנגליתבה שקהאביזרים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
יבשים 1-05356-01-00-0 בכימיקלים אש כיבוי אש: כיבוי העבריתמערכות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
רטובים 1-05356-02-00-0 בכימיקלים כיבוי אש: כיבוי העבריתמערכות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
להפצהסמ לים 1-05360-00-00-0 ובמידע בסימון רפואיים, אבזרים של בתוויות האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אופתלמית 1-05361-00-00-0 ושיטות-או פטיקה כלליות דרישות משקפיים: מס גרות

ישראליבדיקה  205.92 176.00תק ן
הרדמה 1-05367-00-00-0 במכשירי לשימוש המיועדים הנשמה האנגליתוב מנשמיםצינורות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בני 1-05375-00-00-0 קירות של אופיינית תרמית התנגדות לקביעת חישוביות העבריתשיטו ת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מתנפחים 1-05378-00-00-0 משחקים בדיקה-מתק ני ושיטות בטיחות העבריתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
להסעת 1-05381-00-00-0 רכב לכלי מסחריים, רכב לכלי אחורי לסימון אור מחזירי

ולגרורים העבריתנוסעים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לרכב 1-05383-00-00-0 האנגליתמגבהים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

         
       

         
       

         
        

          
       

          
            

         
   

       
         

            
          

         
        

          
       

          
       

       
     

         
       
      

       
        

       
        

       
        

       
          

        
        

אזהרה 1-05384-00-00-0 משולשי מיטלטלים אזהרה ישראלימיט לטליםמשולשי  102.96 88.00תק ן
מיטה 1-05391-01-00-0 פרטי של בשרפה התנהגות כלליות-טק סטיל: בדיקה שיט ות

בוערת סיגריה יד על האנגליתלה צתה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מיטה 1-05391-02-00-0 פרטי של בשרפה התנהגות ספציפיות-טק סטיל: בדיקה שי טות

ידי על בוערת.לה צתה האנגליתסי גריה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מיטה 1-05391-03-00-0 פרטי של בשרפה התנהגות כלליות-טק סטיל: בדיקה שי טות

קטנה פתוחה להבה ידי על האנגליתלה צתה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מיטה 1-05391-04-00-0 פרטי של בשרפה התנהגות בדיקה-טק סטיל: ספציפיותשי טות

קטנה פתוחה להבה ידי על האנגליתלה צתה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-05396-00-00-0 ) ספרתי שמע נתונים DABשידור שקוף-):שידורי נתונים האנגליתערוץ בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-05397-00-00-0 ) ספרתיים שמע שמע DABשידורי שידור של תואמות בדיקות ספרתי );

ישראלי  70.08 59.90תק ן
1-05398-00-00-0 (STI) הפצה שירותים-מנשקי העברת מנשק :(DAB) ספרתי שמע האנגלית שידור בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מגורים 1-05412-01-00-0 ארעיים:מבני יבילים העבריתמבנים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ילדיםמבנים 1-05412-02-00-0 וגני ספר בתי ארעיים: העבריתיבילים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ציבור 1-05412-03-00-0 מבני ארעיים: יבילים העבריתמבנים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מרופדים 1-05418-00-00-0 מיטות בסיסי מזרנים רפידות מזרנים, של בהידלקות עמידות

שאינם מיטות האנגליתמרופדיםובסיסי בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
ביתי 1-05419-00-00-0 לשימוש שאינם מרופדים ישיבה רהיטי של בהידלקות -עמידות

הרהיטים רכיבי לבדיקת האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
פריצה 1-05421-01-00-0 מפני מוגנות אחסון מיון-יחידות בדיקהדר ישות, ושיטות

ביטחון בפריצה:ארונות האנגליתלע מידות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
פריצה 1-05421-02-00-0 מפני מוגנות אחסון לעמידות-יחידות בדיקה ושיטות דרישות,מיון

ולמשיכת להפקדה אוטומטיים בנק למכשירי בפריצה:כספות,כספות
אוצר חדרי אוצר, לחדרי האנגליתתק ןמזומנים,דלתות בשפה  269.10 230.00ישראלי

פריצה 1-05421-03-00-0 מפני מוגנות אחסון לעמידות-יחידות בדיקה ושיטות דרישות,מיון
הפקדה האנגליתהפריצה:מערכות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

בניינים 1-05433-01-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
כלליפו ליאתילן האנגליתמצולב: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

בניינים 1-05433-02-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
צינורות מצולב: האנגליתפו ליאתילן בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

בתוך 1-05433-03-00-0 וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -בנ ייניםמערכות
אבזרים מצולב: האנגליתפו ליאתילן בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

בניינים 1-05433-05-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
לייעדה המערכת התאמת מצולב: האנגליתפו ליאתילן בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

פלסטיק 1-05433-06-00-0 צנרת בנייניםמערכות בתוך וקרים, חמים מים -למתקני
התקנה הוראות מצולב: העבריתפו ליאתילן בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

       
       

       
       

       
       

       
       

        
       

        
     

        
             

            
         

      
       

           
            

            
        

      
      

       
      

            
       

          
           
           

             
         

      
        

         

בניינים 1-05434-01-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
כללי האנגליתפו ליבוטילן: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

בנייניםמערכות 1-05434-02-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק -צנ רת
צינורות האנגליתפו ליבוטילן: בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

בניינים 1-05434-03-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
אבזרים האנגליתפו ליבוטילן: בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

בניינים 1-05434-05-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
לייעודה המערכת התאמת האנגליתפו ליבוטילן: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

בניינים 1-05434-06-00-0 בתוך וקרים, חמים מים למתקני פלסטיק צנרת -מערכות
התקנה הוראות העבריתפו ליבוטילן: בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

אש 1-05435-00-00-0 בטיחות דרישות קבוע: בנתיב מסילתית ציבורית תחבורה מערכות
האנגלית בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

רכב 1-05437-00-00-0 כלי של מכני חנייה ותאימות-ציוד לבטיחות דרישות
לשימוש ואישור הקמה ייצור, תכן, של שלבים עבור האנגליתתק ןאלקטרומגנטית בשפה  322.10 275.30ישראלי

הידרוכלורית 1-05438-01-00-0 חומצה לשתיה: הניועדים במים לטיפול האנגליתכי מיקלים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כלור 1-05438-02-00-0 לשתייה: המיועדים במיים לטיפול ישראליכי מיקלים  70.08 59.90תק ן
פלואורוסיליציתכי מיקלים 1-05438-04-00-0 חומצה לשתייה: המיועדים במים לטי פול

הקסא האנגליתפלואורוסיליצית)-(חומצה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
אמוניה 1-05438-05-00-0 תמיסת לשתייה: המיועדים במים לטיפול האנגליתכי מיקלים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לטיפול 1-05438-06-00-0 הידרוקסידיכי מיקלים נתרן לשתייה: המיועדים האנגליתבמים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
גופרתית 1-05438-10-00-0 חומצה לשתייה: המיועדים במים לטיפול האנגליתכי מיקלים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
(קלציום 1-05438-12-00-0 פחמתי סידן לשתייה: המיועדים במים לטיפול כי מיקלים

האנגליתקרבונט) בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
פוליאקריל 1-05438-15-00-0 לשתייה: המיועדים במים לטיפול אמידים-כי מיקלים

ולא האנגליתיוניים-אניוניים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
חומצה 1-05438-16-00-0 לשתייה: המיועדים במים לטיפול -איזו-כלורו-תלתכי מיקלים

לשתייה המיועדים ובמים שחייה בריכות במי לטיפול האנגליתציאנורית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כלוריד 1-05438-17-00-0 פוליאלומיניום לשתייה: המיועדים במים לטיפול כי מיקלים

סולפט הידרוקסיד כלוריד ופוליאלומיניום האנגליתהידרוקסיד בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
גופרתית 1-05438-18-00-0 נחושת לשתייה: המיועדים במים לטיפול האנגליתכי מיקלים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
פוליפוספטים 1-05438-19-00-0 לשתייה: המיועדים במים לטיפול האנגליתכי מיקלים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לטיפול 1-05438-20-00-0 תיוכי מיקלים נתרן לשתייה: המיועדים האנגליתסו לפט-במים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מימן 1-05438-21-00-0 (נתרן ביסולפיט נתרן לשתייה: המיועדים במים לטיפול כי מיקלים

האנגליתסו לפיט) בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המיועדים 1-05438-22-00-0 במים לטיפול מטאכי מיקלים נתרן ביסולפיט-לש תייה:

פירו דו-(נתרן האנגליתסו לפיט)-סו לפיט ) (נתרן בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

          
      

             
        

            
            

        
        

            
             
             

            
            

        
       

        
       

          
          

       
           

           
          

       
         

           
          

     
             

        
   

        
    

          
       

לשתייה:פוליאמינים 1-05438-23-00-0 המיועדים במים לטיפול האנגליתכי מיקלים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המיועדים 1-05438-24-00-0 במים לטיפול דוכי מיקלים ציאנורטי-איזו-כלורו-לש תייה:נתרן

לשתייה-דו המיועדים ובמים שחייה ברכות במי לטיפול האנגליתמי מי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
חי),סידן 1-05438-25-00-0 חמצני(סיד סידן לשתייה: המיועדים במים לטיפול כי מקלים

הידרוקסידי(תרחיף סידן תרחיף כבוי ), כבוי)הידרוקסידי(סיד האנגליתסיד בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
דו 1-05438-27-00-0 פחמן לשתייה: המיועדים במים לטיפול העבריתחמ צני-כי מיקלים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
עבור 1-05438-28-00-0 אבנית מונעי לשתייה: המיועדים במים לטיפול כי מיקלים

ומלחיהן-ממברנות פוספניות האנגליתחו מצות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-05438-29-00-0 ) לשתייה:ברזל המיועדים במים לטיפול מוצקIIIכי מקילים גופרתי האנגלית ) בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-05438-30-00-0 ) ברזל לשתייה: המיועדים במים לטיפול נוזלי IIIכי מיקלים האנגלית)גופרתי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-05438-31-00-0 ) ברזל לשתייה: המיועדים במים לטיפול גופרתיIIIכי מקילים האנגלית)כלורי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
פנים 1-05449-01-00-0 לרצפות: גימור וציפויי רצפה לחיפויי העבריתמצעים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חומרים-תר מיבידוד 1-05450-00-00-0 של תרמית מוליכות לבדיקת האנגליתשיטה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מכללים 1-05451-01-00-0 מוגנים: ולמרחבים למקלטים ניידים כימיים אסלה מכללי

רב העבריתפע מי-לשימוש בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
למקלטים 1-05451-02-00-0 ניידים כימיים אסלה מכלליםמכללי מוגנים: ול מרחבים

חד ספיגה העבריתפע מיות-לי חידות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שתייה 1-05452-00-00-0 מי עם במגע הבאים מוצרים האנגליתבדיקת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בתוך 1-05455-00-00-0 המותקן וביולוגיים כימיים לחימה חומרי בפני קבוצתי נייד מחסה

רגיל לשימוש מחסה ישראלימבנה:  53.00 45.30תק ן
חמים 1-05463-00-00-0 מים להספקת בצנרת המים טמפרטורת להגבלת ערבוב האנגליתשסתום בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
וסמרור 1-05465-00-00-0 הדבקה רכב: בכלי בלם לסנדלי העבריתרפידות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
פלוארניות 1-05485-00-00-0 לנורות ליעילות-נט לים העבריתדר ישות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
אש 1-05486-00-00-0 לכיבוי האנגליתשמיכות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
(גפ"פ) 1-05512-00-00-0 מעובה פחמימני בגז רכב לתדלוק ישראלימתק נים  102.96 88.00תק ן
כלליות 1-05515-00-00-0 בדיקה ושיטות בטיחות דרישות ספורט: האנגליתציוד בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
כדורסל 1-05515-01-00-0 מתקני ספורט: בדיקה-ציוד ושיטות ובטיחות תפקוד דרישות

העברית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כדור 1-05515-02-00-0 ציוד ספורט: בדיקה-עףציוד ושיטות ובטיחות תפקוד ישראלידרישות  53.00 45.30תק ן
התעמלות 1-05515-03-00-0 ציוד ספורט: בדיקה-סו למות-ציוד ושיטות בטיחות דרישות

ישראלי  53.00 45.30תק ן
התעמלות 1-05515-04-00-0 ציוד ספורט: ושיטות-טבעות-ציוד ובטיחות תפקוד דרישות

ישראליבדיקה  53.00 45.30תק ן
המשחק 1-05515-11-00-0 לשדה ציוד ספורט: הוקי-ציוד תפקוד,-שערי דרישות

בדיקה ושיטות בטיחות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

        
         

          
        

       
         

         
        

       
        

              
           

       
              
             
             
             
           

         
        

              
         

          
         

          
       

    
        

         
       
      

      
           

         
      

      
     

התעמלות 1-05515-15-00-0 מכשירי ספורט: התעמלות-ציוד וחמורי התעמלות -סוסי
בטיחות דרישות תפקוד, בדיקהדרישות האנגליתושיטות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

התעמלות 1-05515-16-00-0 מכשירי ספורט: איזון-ציוד דרישות-קורות תפקוד, דרישות
בדיקה ושיטות האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן

התעמלות 1-05515-17-00-0 מכשירי ספורט: (טרמפולינות)-ציוד דר ישות-קפצות
בדיקה ושיטות בטיחות דרישות האנגליתתק פוד, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

התעמלות 1-05515-18-00-0 מכשירי ספורט: מדורגים-ציוד ושיטות-מק בילים דרישות
בטיחות. לרבות האנגליתבדיקה, בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

מכשירי 1-05515-19-00-0 ספורט: קפיצה-התע מלות ציוד ושיטות-אר גזי דרישות
בטיחות לרבות האנגליתבדיקה, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

ספורט 1-05515-21-01-0 מזרני ספורט: התעמלות-ציוד בטיחות-מזרני האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ספורט 1-05515-21-02-0 מזרני ספורט: לגובהמזרנים-ציוד ולקפיצה במוט -לק פיצה

בטיחות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ספורט 1-05515-21-03-0 מזרני ספורט: ג'ודו-ציוד בטיחות-מזרני האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ספורט 1-05515-21-04-0 מזרני ספורט: זעזועים-ציוד בלימת האנגליתתק ןקביעת בשפה  174.10 148.80ישראלי
ספורט 1-05515-21-05-0 מזרני ספורט: המזרן-ציוד בבסיס החיכוך האנגליתקביעת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ספורט 1-05515-21-06-0 מזרני ספורט: המזרן-ציוד בפני החיכוך האנגליתקביעת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ספורט 1-05515-21-07-0 מזרני ספורט: הסטטית-ציוד הקשיחות האנגליתקביעת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ספורט 1-05517-00-00-0 באולמות חלוקה העבריתוי לונות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
גישה 1-05521-00-00-0 כבלי על בשידור גישה מערכת וריבוב; שידור מסעפים, גישה,

חד סימטרי ספרתי, מנוי קו גבוה.-מת כתיים; סיביות בקצב האנגליתזו גי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מנוי 1-05522-00-00-0 קו מתכתיים; גישה כבלי על בשידור גישה מערכת וריבוב; שידור

פונקציונליות דרישות מאוד: גבוהה במהירות האנגליתספרתי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מנוי 1-05523-00-00-0 קו מתכתיים; גישה כבלי על בשידור גישה מערכת וריבוב; שידור

למקלט מפרט מאוד: גבוהה במהירות האנגליתמשד ר-ספרתי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-05525-00-00-0 IEEE 1394 על המבוססות מקומית ביתית לרשת דרישות ;(DVB) 

ספרתי חוזי ישראלי שידור  174.10 148.80תק ן
1-05528-00-00-0 ) האנושי מכשיריםHFהגורם עבור טכנולוגיים עזר להתקני דרישות ;( 

רחק) (קשרי ובזק מידע טכנולוגיית ישראלימבוססי  102.96 88.00תק ן
1-05529-00-00-0 ) האנושי (קשריHFהגורם לבזק נומריים קלידים ולוחות מקלדות ;( 

מזהים ישראלימישושייםרחק);  53.00 45.30תק ן
1-05530-00-00-0 UPT 1 שלב עבור (MMI) אדם למישק מינימלי-דרישות מכונה ;(UPT) 

אישי רחק) (קשרי בזק אוניברסלי ;(HF) האנושי האנגלית הגורם בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-05531-00-00-0 ) האנושי בזק HFהגורם אפשורות לזיהוי סמלים עבור ); רחק) (קשרי

שמיעה ומוגבלי ישראליחרשים  53.00 45.30תק ן
הבריאות 1-05535-01-00-0 בתחום מסגרת-אינפורמטיקה ציבורי: למפתח תשתית

כללית ישראליוסקירה  205.92 176.00תק ן



  

  

      
    

      
      

        
     

     
         

        
       

         
     

           
           

         
      

      
           

           
        

         
    

     
     
      

          
        

      
        

          
       

       
           

            
           

הבריאות 1-05535-02-00-0 בתחום פרופיל-אינפורמטיקה ציבורי: למפתח תשתית
ישראליהאישור  205.92 176.00תק ן

הבריאות 1-05535-03-00-0 בתחום ניהול-אינפורמטיקה ציבורי: למפתח תשתית
האישור רשות של ישראליהמדיניות  205.92 176.00תק ן

הבריאות 1-05536-00-00-0 בתחום מבוקר-אינפורמטיקה בריאות ומחוונים-מינוח מבנה
גבוהה ישראליבר מה  205.92 176.00תק ן

הבריאות 1-05537-00-00-0 בתחום ומתיישבות-אינפורמטיקה (הדדית) בינית תפעוליות
ומיסור תקשורת בתקני ראשיים-(תאימות) ישראליאו פינים  486.02 415.40תק ן

לרעש 1-05541-00-00-0 חשיפה של ולהערכה למדידה מנחים קווים אקוסטיקה:
עבודה האנגליתבסביבת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

ביתיים 1-05555-00-00-0 עבודה ומשטחי אחסון בדיקה-יחידות ושיטות בטיחות דרישות
האנגלית בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

בטיחות 1-05556-01-00-0 דרישות ומקוררים: מחוממים שתייה מי להספקת העבריתמכשירים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
התקנה 1-05556-02-00-0 ומקוררים: מחוממים שתייה מי להספקת העבריתמכשירים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
מגע 1-05559-00-00-0 לעדשות טיפול ומתודולוגית-מו צרי ביצועים דרישות מילים, או צר

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
סילוני 1-05563-00-00-0 בשפהדלק ישראלי  269.10 230.00האנגליתתק ן
ופלומ 1-05564-00-00-0 נוצות במילוי מיטה מצעי עבור האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לריצוף 1-05566-01-00-0 ואריחים לוחות טבעית: מאבן רצפה העבריתמערכת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מאבן 1-05566-02-00-0 רצפה העבריתטבעית:ריצוףמערכת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הבנייה 1-05567-00-00-0 בתעשיית מנהור בעבודות לבטיחות והנחיות העבריתהוראות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-05603-00-00-0 (CADES) CMS מבוססו ת מתקדמות אלקטרוניות חתימות ;(ESI) 

ותשתיות אלקטרוניות האנגליתתק ן חתימות בשפה  374.99 320.50ישראלי
1-05606-00-00-0 ) ותשתיות אלקטרוניות עסקי ESIחתימות למודל חתימה מדיניות ;( 

האנגליתמורכב בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
הכרייה 1-05620-00-00-0 במהלך מנהרות של גאוהנדסי העבריתמי פוי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
במכלים 1-05663-00-00-0 ולמילויו בצובר (גפ"מ) מעובה פחמימני גז לאחסון מתק נים

העבריתמיט לטלים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
כללי 1-05664-01-00-0 טבעי: גז הולכת האנגליתמערכת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
נוספות 1-05664-02-00-0 דרישות טבעי: גז הולכת פלדהמערכת האנגליתלצנרת בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
טבעי 1-05664-03-00-0 גז לחלוקת האנגליתמערכת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
טבעי 1-05664-04-00-0 גז להספקת האנגליתמערכת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
פחמימני 1-05668-00-00-0 (גז לגפ"מ נייחים למכלים העבריתמע ובה)אבזרים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בבניינים 1-05678-00-00-0 גמישים-מובלים-אוורור למובלים מכניות ודרישות האנגליתמידות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
הבטיחות 1-05688-01-00-0 ניהול מערכת המוניים: בארועים העבריתדרישות-בטי חות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

         
           

        
      

             
        

         
       

        
           

       
      

       
      

      
       

        
       

        
        

       
       

          
       

              
      

         
      

      
         

         
        

        
          

            

הנחיות 1-05688-02-00-0 המוניים: בארועים העבריתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
משולבת 1-05689-01-00-0 ניהול מערכת ליישום גנריות דרישות משולבת: ניהול העבריתמערכת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
קווים 1-05689-02-00-0 משולבת: ניהול מערכותמערכת בתקני המשולב לשימוש מנ חים

העבריתני הול בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תברואתיות 1-05694-00-00-0 לקבועות ניקוז בדיקה-אבזרי ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לעבודה 1-05697-00-00-0 ניידות הרמה תכן-במות מבנה-לי ציבות קריטריונים-חישובי

ובדיקות-בטי חות- האנגליתבחינות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
אוויר 1-05716-00-00-0 העבריתשסתומי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מנועי 1-05731-00-00-0 לרכב (-דלק שומניות חומצות של מתיליים ) FAMEאסטרים

דיזל בדיקה-למנועי ושיטות האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לאויר 1-05774-01-00-0 המיועדים בטקסטיל מחוזקים זרנוקים טיפוסי פלסטיק: זרנוקי

האנגליתדחוס בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לחומרי 1-05774-02-00-0 המיועדים בטקסטיל מחוזקים זרנוקים טיפוסי פלסטיק: זרנוקי

ישראליריסוס העבריתתק ן  53.00 45.30בש פה
המיודים 1-05774-03-00-0 בטקסטיל מחוזקים טרמופלסטיים זרנוקים פלסטיק: זרנוקי

כלליות. למטרות האנגליתלמים, בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מחזור 1-05813-00-00-0 באמצעות מים ולחימום מים לקירור יחידות של הביצועים דירוג

אדים האנגליתתק ןדחיסת בשפה  322.10 275.30ישראלי
בהם 1-05817-01-00-0 ולטיפול ילדים לשימוש ודרישות-מו צרים כללי שתייה: אבזרי

מכניות בדיקה האנגליתושיטות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בהם 1-05817-02-00-0 ולטיפול ילדים לשימוש ושיטות-מו צרים דרישות שתייה: אבזרי

כימיות האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בטיחות 1-05819-00-00-0 דרישות תלמידים: להסעת העבריתרכב בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
והגדרות 1-05826-01-00-0 העבריתמנ הור:מונחים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לרכבת 1-05826-02-01-0 מנהרות מבנים-מנ הור: מנהרותיסודות-תכן של העבריתהת כנון בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תימוך 1-05826-03-00-0 העבריתמנ הור:שיטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לתחבורה 1-05826-04-00-0 מנהרות מבנים-מנ הור: בשלב-תכ ן וגאוהנדסה גאולוגיה

העבריתהת כן בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
העבריתמנ הור:איטום 1-05826-05-00-0 בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
והכיסוי 1-05826-06-00-0 החפירה בשיטת ובינוי תכנון העבריתמנ הור: בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הדחיקה 1-05826-07-00-0 בשיטת ובינוי העבריתמנ הור:תכנון בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מנהור 1-05826-08-00-0 בעבודות סיכונים העבריתמנ הור:ניהול בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רכבת 1-05826-09-00-0 מנהרות של העבריתמנ הור:תיעוד בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
המנהרה 1-05826-10-00-0 מבנה של ובקרה העבריתמנ הור:בדיקה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לתחבורה 1-05826-11-00-0 מנהרות מבנים-מנ הור: העבריתתחזוקה-תכ ן בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

             
          

        
             

      
          
      

       
       

        
          

       
      

              
      

                
        

       
       

         
      

       
      

       
         

       
      

          
          

      
            

         
          

         
       
           

לתחבורה 1-05826-12-00-0 מנהרות מבנים-מנ הור: ניקוז-תכ ן העבריתמערכות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לרכב 1-05827-12-21-0 מנהרות לתאורה-תפעול-מנ הור: ושלמדריך רכב של מנהרות

לרכב תחתיים האנגליתמעברים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לרכב 1-05827-12-22-0 מנהרות רכב-תפעול-מנ הור: במנהרות חירום האנגליתתאורת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
להתקנות-מיני 1-05829-00-00-0 ואבזריהם, מקשית דופן בעלי מפוליאתילן -תתמובלים

מובלים בתוך תקשורת קווי של העבריתקר קעיות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
גומי 1-05832-01-00-0 עשויים זרנוקים ומכללי מחוזקים-זרנוקים קומפקטיים טי פוסים

הידרוליים ליישומים קלועים תיל על-בחוטי נוזל של דרישות:יישומים
שמן האנגליתבסיס בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

גומי 1-05832-02-00-0 עשויים זרנוקים ומכללי מחוזקים-זרנוקים קומפקטיים טי פוסים
הידרוליים ליישומים קלועים תיל על-בחוטי נוזל של יישומים דרישות:

מים האנגליתבסיס בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
עשויים 1-05833-01-00-0 זרנוקים ומכללי מחוזקים-גו מיזרנוקים הידרוליים טי פוסים

קלועים תיל שמן-בחוטי בסיס על נוזל של יישומים האנגליתדרישות: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
גומי 1-05833-02-00-0 עשויים זרנוקים ומכללי מחוזקים-זרנוקים הידרוליים טי פוסים

קלועים תיל מים-בחוטי בסיס על נוזל של יישומים האנגליתדרישות: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לכירורגיה 1-05838-01-00-0 לחומרים-שת לים דרישות שלד: לניתוחי ותילים פינים

מכניות האנגליתודרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
שלבים 1-05840-00-00-0 האנגליתשר פרפי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
תתהתקן 1-05841-00-00-0 אחורי-הגנה העבריתרכבי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ממנועי 1-05852-01-00-0 חנקן תחמוצות של פליטות לחיזור מימית אוריאה תמיסת

איכות האנגליתדיזל:דרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ממנועי 1-05852-03-00-0 חנקן תחמוצות של פליטות לחיזור מימית אוריאה תמיסת

ואחסון שינוע האנגליתדיזל:טיפול, בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ובדיקתם 1-05853-00-00-0 פלטינה מוצרי העבריתסי מון בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בנזין 1-05854-00-00-0 עבור בלילה כרכיב מנועי:אתנול לרכב ושיטות-דלק דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
דו 1-05857-00-00-0 טקסט הכוללים מורכבים ביטויים האנגליתכיווני:דרישות-הצגת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בסביבה 1-05858-00-00-0 נלווה טקסט ושל גרפיים אלמנטים של לתצוגה מנחים קווי ם

האנגליתעברית בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
אדמההתק נים 1-05862-00-00-0 רעידת בעת גז של אוטומטית האנגליתלס גירה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לרכב 1-05900-00-00-0 חדשים פנימטיים העבריתצמיגים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
צריח-בטי חות-עגורנים 1-05902-00-00-0 האנגליתעגורני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
פונקציונליות 1-05905-01-00-0 דרישות נסיעה: נתוני לניטור האנגליתמערכת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
נסיעה 1-05905-02-00-0 נתוני לרישום התקן נסיעה: נתוני לניטור דרישות-מערכות

חשמל ודרישות סביבה בתנאי לעמידות דרישות העבריתכלליות, בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

       
     

      
        

        
        

      
       

     
        

        
       

          
             

      
     

     
       

        
         
      

       
           

        
      

          
            
     

       
       

   
      

    
        

    
       

התקנה 1-05905-03-00-0 דרישות נסיעה נתוני לרישום נסיעה:התקן נתוני לניטור מערכת
העברית בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

מרכז TMDDתק ן 1-05911-00-00-0 תנועה)לתקשורת לניהול נתונים בין-(מילון למרכז
תנועה ניהול העבריתמר כזי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן

חירום 1-05912-00-00-0 מכונות:עצירת תכן-בטי חות האנגליתעקרונות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
אחורית 1-05916-00-00-0 הרמה גלגלים:דרישות-דו פן בעל רכב על להתקנה הרמה דו פן

האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
(צפות):הגדרות 1-05917-00-00-0 מורמות העבריתודרישותרצפות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-05935-00-00-0 ) שומניות חומצות של מתיליים להסקה:אסטרים ) FAMEדלק

בדיקה-(ביוסולר) ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מנועי 1-05937-00-00-0 לרכב פנימית-דלק שרפה למנועי סולר בתחליבי דרישות-מי ם

בדיקה האנגליתושיטות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
כללי 1-05988-01-00-0 מבטון: טרומיים בקרה העבריתתא י בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ביוב 1-05988-02-00-0 למערכות בקרה תאי מבטון: טרומיים בקרה העבריתתא י בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
להולכיהתק ני 1-05990-01-00-0 לרמזורים תפקוד-שמע דרישות ראייה: מוגבלות רגל עם

העברית בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
להולכי 1-05990-02-00-0 לרמזורים שמע הנחיות-התק ני ראייה: מוגבלות רגל עם

ולהפעלה העבריתלהתקנה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
התרעה:כללי 1-06000-01-00-0 גדר העברית 2אבטחהרמת-מערכת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
קצה 1-06000-02-00-0 התרעה:יחידות גדר אבטחה-כללי-מערכת העברית 2רמת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
קצה 1-06000-02-21-0 התרעה:יחידת גדר בגדר-מערכת מעבר ללא רמת-קטעים

העברית 2אבטחה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
התרעה 1-06000-02-22-0 גדר ורכב-מערכת אדם קצה:מעבר אבטחה-יחידת העברית 2רמת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
קצה 1-06000-02-23-0 גדדהתאעה:יחידת ומים-מערכת חיים בעלי אבטחה-מעברי רמ ת

העברית 2 בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
התרעה:תקשורת 1-06000-03-00-0 גדר מידעמערכת ובדיקתו-וא בטחת דגם העבריתהתק נת בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בקרה 1-06000-04-00-0 התרעה:מוקד גדר אבטחה-מערכת העבריתכללי-2רמת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בקרה 1-06000-04-21-0 התרעה:מוקד גדר (מב"מ)-מערכת ממוחשבת בקרה מערכת

אבטחה ישראלי 2לר מת העבריתתק ן  205.92 176.00בש פה
ומוצריו 1-06018-00-00-0 מתכלה האנגליתפלסטיק בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
יחידות 1-06021-00-00-0 מבוססות ממוחשבות במערכות והמידע התקשורת אבטחת

העבריתקצ ה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
לשעת 1-06039-01-00-0 בטיחות באופןמק לחות המחוברות הגוף לשטיפת חירום:יחידות

למעבדות והמיועדות המים הספקת למערכת האנגליתקב וע בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
המחוברות 1-06039-02-00-0 עיניים לשטיפת חירום:יחידות לשעת בטיחות מק לחות

המים הספקת למערכת קבוע האנגליתבאופן בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן



  

  

         
      

          
   

           
              

           
    

           
    

        
    

       
    

       
     

      
      

         
      

            
      

         
        

        
            
            

        
       

      
            
            

             
           

וסימונים 1-06044-00-00-0 מוצקה:צבעים עירונית לפסולת אצירה העבריתמכלי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
נשיאה 1-06049-00-00-0 העבריתשקיות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
("טיט ")לריצוף-מלט 1-06069-00-00-0 ודרישות-צמנט העבריתהגדרות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
1-06079-00-00-0 ) בינית שיחהINTEROPERABILITYתפעוליות תיחול פרוטוקול )מבוססת

)SIPשירות ספק לבין פרטית מרכזת האנגלית)בין בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ילדים 1-06090-00-00-0 בגדי על הידוק ושרוכי קשירה בטיחות-רצועות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כללי 1-06095-00-00-0 לשימוש משרד האנגליתבד יקות-כיסאות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מעל 1-06101-01-00-0 לשימוש זכוכית בסיבי מחוזק פלסטיק עשויים מכלים

גלם קבלה-הקרקע:חומרי ותנאי דרישות מפרט האנגליתתנא י בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מעל 1-06101-02-00-0 לשימוש זכוכית בסיבי מחוזק פלסטיק עשויים מכלים

מרוכבים כימיקלים-הקרקע:חומרים בפני האנגליתעמידות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מעל 1-06101-03-00-0 לשימוש זכוכית בסיבי מחוזק פלסטיק עשויים מכלים

וייצור האנגליתהקרקע:תכן בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מעל 1-06101-04-00-0 לשימוש זכוכית בסיבי מחוזק פלסטיק עשויים מכלים

ותחזוקה העבריתהקרקע:משלוח,התקנה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
תרמופלסטיים 1-06102-01-00-0 חומרים לחץ,עשויים ללא נייחים מכלים

כלליות האנגליתמרותכים:דרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מרותכים:חישוב 1-06102-02-00-0 תרמופלסטיים חומרים לחץ,עשויים ללא נייחים מכלים

אנכיים גליליים מכלים האנגליתעבור בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מרותכים:תכן 1-06102-03-00-0 תרמופלסטיים חומרים לחץ,עשויים ללא נייחים מכלים

מכלים עבור אחתוחישוב דופן בעלי האנגליתמלבניים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מרותכים:תכן 1-06102-04-00-0 תרמופלסטיים חומרים לחץ,עשויים ללא נייחים מכלים

אוגניים מחברים עבור האנגליתוחישוב בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רכב 1-06119-00-00-0 לכלי העבריתגז טבעי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
טרמיטים 1-06143-00-00-0 כניסת מונעת העבריתבנייה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ארעיים 1-06153-01-00-0 אש)-מבנים בטיחות דרישות (למעט בטיחות האנגליתאו הלים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ארעיים 1-06153-02-00-0 בטיחות-מבנים דרישות האנגליתאש או הלים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
והקפאה 1-06176-00-00-0 קירור אנרגייה-חדרי העבריתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בתהליך 1-06177-00-00-0 חימום מערכות תעשייתי: ציוד של אנרגטיים ביצועים הערכות

האנגליתהיי צור בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
שאיבה 1-06178-00-00-0 מערכות תעשייתי: ציוד של אנרגטיים ביצועים האנגליתהערכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
קיטור 1-06179-00-00-0 מערכות תעשייתי: ציוד של אנרגטיים ביצועים האנגליתהערכות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ביצועים 1-06180-00-00-0 דחוסהערכות אוויר מערכות תעשייתי: ציוד של האנגליתאנרגטיים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חינוך 1-06185-00-00-0 למוסדות דלתות פגיעה-מכללי מפני האנגליתהגנה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

         
             
          

      
       

         
            

           
        

      
         

      
       

          
       

           
         

       
             

        
        

           
            

              
           

            
       

        
         

          
           

         
        

      

טיטניום-ריתוך 1-06189-00-00-0 ניקל, פלדה, העשויים בהתכה מרותכים מחברים
באלומה) ריתוך (למעט לפגמים-וס גסוגוסיהם איכות האנגליתרמ ות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

תפקוד 1-06200-01-00-0 דרישות כללי: אוטומטי תדלוק העבריתהתקן בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לעמידות 1-06200-02-00-0 דרישות כלליות, דרישות כללי: אוטומטי תדלוק בת נאיהתקן

חשמל ודרישות העבריתסביבה בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
התקנה 1-06200-03-00-0 דרישות כללי: אוטומטי תדלוק העבריתהתקן בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
הבית) 1-06208-00-00-0 (תרנגול עוף וחלקיהם-בשר שלמים העבריתעו פות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בניינים 1-06210-00-00-0 בתוך נאותה אוויר איכות לשמירת האנגליתאוורור בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בדיקה 1-06216-01-00-0 שיטות ביד: המוחזקים שרשרת במסורי למשתמשים מגן בי גוד

האנגליתלמנעלים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
למשתמשים 1-06216-02-00-0 מגן למגניבי גוד דרישות ביד: המוחזקים שרשרת במסורי

האנגליתרגליים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
דרישות 1-06216-03-00-0 ביד: המוחזקים שרשרת במסורי למשתמשים מגן בי גוד

שרשרת מסורי מפני להגנה מגן האנגליתלכפפות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מגן 1-06216-04-00-0 דרישותבי גוד ביד: המוחזקים שרשרת במסורי למשתמשים

שרשרת מסורי מפני להגנה מגן האנגליתלקרסוליות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
לגני 1-06216-05-00-0 דרישות ביד: המוחזקים שרשרת במסורי למשתמשים מגן בי גוד

עליון האנגליתפלג גוף בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
שדה 1-06223-00-00-0 בתנאי מים של מנתי לניטור מדידה העבריתמכשירי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
דרישות 1-06226-00-00-0 חשמליים: מדחסים בעלות שתייה מי לחימום חום משאבות

ביצועים ודרישות האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
רכבאמ צעים 1-06229-00-00-0 בכלי ישירה בלתי האנגליתלראייה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חשמלי) 1-06230-00-00-0 (קורקינט בדיקה-גלגינוע ושיטות בטיחות העבריתדר ישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ולנתמכים 1-06234-00-00-0 לגרורים מטענים, להובלת רכב כלי צדי הגנה ישראליהתקן העבריתתק ן  53.00 45.30בש פה
דחוס 1-06236-00-00-0 טבעי בגז רכב לכלי תדלוק האנגליתתחנות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חשמלי 1-06237-00-00-0 במוסך-רכב כלליות-בטי חות העבריתדרישות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מים 1-06244-00-00-0 להסקת בשפהדוודים ישראלי  102.96 88.00העבריתתק ן
מגורים 1-06245-00-00-0 בבנייני פסולת האנגליתמצנחות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לילדים 1-06250-00-00-0 בטוח בית האנגליתדירוג בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-06264-00-00-0 ) נבונות תחבורה תנועה-) ITSמערכות ובקרת לניהול מנ שק-מערכות

קצה יחידות לבין תפקודיות-בין מרכז העבריתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ביטומני 1-06267-00-00-0 קשרן בסיס על גליים האנגליתלו חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
דרישות 1-06278-01-00-0 אוטובוסים: של מנוע בתא אוטומטיות אש כיבוי מערכות

העבריתתק ןכלליות בשפה  70.08 59.90ישראלי



  

  

         
      

        
      

       
       

               
             

        
      

          
       

         
          

           
            

       
      

          
          

             
         

       
        

         
         

          
          

      
          

           
          

      
              
         

     

בדיקה 1-06278-02-00-0 שיטות אוטובוסים: של מנוע בתא אוטומטיות אש כיבוי מערכות
העבריתודרישותיהן בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

התקנה 1-06278-03-00-0 אוטובוסים: של מנוע בתא אוטומטיות אש כיבוי מערכות
בשפהות חזוקה ישראלי  70.08 59.90העבריתתק ן

חשמלי 1-06289-00-00-0 עירוני אוטובוס עבור עילי במגע חשמל אספקת מערכת
בקבלי האנגליתעל -המשתמש בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

דחוס 1-06293-00-00-0 טבעי בגז המונעים רכב כלי בטיחות-תחזוקת העבריתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
למטוסים 1-06294-01-00-0 תדלוק שירותי תעופתי: דלק של ותפעול איכות העבריתבקרת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בנמלי 1-06294-02-00-0 והידרנטים דלק מסופי תעופתי: דלק של ותפעול איכות בקרת

העבריתתעופה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ותפעול 1-06294-03-00-0 איכות דלקיםבקרת של והפצה אחסון ייצור, תעופתי: של דלק

תעופה לנמלי העבריתתעופתיים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
בטון 1-06296-00-00-0 של פנימית לאשפרה קל העבריתאגרגאט בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
תעסוקתית 1-06316-00-00-0 רפואה איכות-שירותי ניהול למערכת העבריתתק ןדרישות בשפה  269.10 230.00ישראלי
שתייה 1-06371-00-00-0 למי וביצועים-מתקן אנרגייה העבריתצריכת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
שמנים 1-06373-00-00-0 ממחזור בדיקה-דלקים ושיטות העבריתדר ישות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
של 1-06381-00-00-0 לניטור (מרכזמכשור מרכזית מקוררים מים מתקנת נצילות

האנגליתאנרגייה) בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
עבודה 1-06385-00-00-0 מערכות לתכנון ארגוניים האנגליתעקרונות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ודרישות 1-06395-01-00-0 שיטות מסחרי: ברכב מטענים העבריתאבטחת בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
עיגון 1-06395-02-00-0 נקודות מסחרי: ברכב מטענים של ואבטחה העבריתריתום בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בדיקה, 1-06399-01-00-0 מדידה, בבניינים: אוויר) ומיזוג אוורור (חימום, אקלום מערכות

ואיזון האנגליתכוונון בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
באתר 1-06399-02-00-0 בדיקות בבניינים: אוויר) ומיזוג אוורור (חימום, אקלום מערכות

אקלום למערכות בקרה האנגליתשל רכיבי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ותחזוקה 1-06399-03-00-0 בדיקה בבניינים: אוויר) ומיזוג אוורור (חימום, אקלום מערכות

בבנ מסחריות אקלום האנגליתיי ניםשל מערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ילדים 1-06400-01-00-0 הסעות רכב ברכב: ילדים השארת על התרעה דר ישות-מערכת

העבריתתפקוד בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ילדים 1-06400-01-01-0 הסעות רכב ברכב: ילדים השארת על התרעה דר ישות-מערכת

דרישות חשמלכלליות, ודרישות סביבה בתנאי העבריתלע מידות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
ילדים 1-06400-01-02-0 הסעות רכב ברכב: ילדים השארת על התרעה דר ישות-מערכת

העבריתהתקנה בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
פרטי 1-06400-02-00-0 רכב ברכב: ילדים השארת על התרעה העבריתתק ןדרישות-מערכת בשפה  139.00 118.80ישראלי
פרטי 1-06400-02-01-0 רכב ברכב: ילדים השארת על התרעה התקנה-מערכת דרישות

העברית בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

      
         

     
             

       
           

            
         

        
         

         
           

       
            

         
        

         
         

         
           

          
                
          

            
        
      
        
          

          
       
       
       
         
        
      

      

קלים 1-06408-00-00-0 האנגליתאגרגאטים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ומוצרי 1-06417-00-00-0 תמרים) (סירופ האנגליתסי לאןסי לאן בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אטימי 1-06422-00-00-0 קרמיקה-חו מרים לאריחי מתחת להשמה משחתיים מי ם

בדבקים וכינוי-המודבקים מיון בדיקה, שיטות האנגליתדרישות, בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
טבעי 1-06464-00-00-0 גז הצורכים תעשייתיים למתקנים,-מתק נים בטיחות דרישות

טבעי גז אספקת ולצנרת ולאישור לבדיקה העבודה, האנגליתלסביבת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
זכוכית 1-06465-00-00-0 בסיבי מחוזק פוליאסטר עשויים בקרה ותאי האנגליתשו חות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
בחשמל 1-06469-01-00-0 מונעים כביש לאגירת-רכבי נטענת מערכת בטיחות: מפרטי

ברכב המותקנת האנגליתאנרגייה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בחשמל 1-06469-02-00-0 מונעים כביש לתפעול-רכבי בטיחות אמצעי בטיחות: מפרטי

כשלים מפני ולהגנה האנגליתהר כב בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
כביש 1-06469-03-00-0 בחשמלרכבי מפני-מונעים אנשים על הגנה בטיחות: מפרטי

חשמלי האנגליתהל ם בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ניידים 1-06490-00-00-0 ממכלים המוזנות (גט"ד) דחוס טבעי גז לחץשל הפחתת האנגליתתחנות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
נלווים 1-06520-00-00-0 ותהליכים בחומריםמיון -ריתוך גאומטריים של פגמים

התכה ריתוך האנגליתמת כתיים: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
לילדים 1-06558-01-00-0 תכשיטים תכשיטים: בטיחות-בטי חות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
למבוגרים 1-06558-02-00-0 תכשיטים תכשיטים: בטיחות-בטי חות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חרסית 1-06565-00-00-0 עשויות בני האנגליתיחידות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-06960-00-00-0 (OCSP) מקוון אישור מצב פרוטוקול ציבורי: אינטרנט מפתח האנגלית תשתית בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
בארגוניםני הול 1-07000-00-00-0 ליישום-חדשנות העבריתמדריך בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
לכירורגייה 1-07206-01-00-0 מידות-שת לים וסימון מיון : ושלם חלקי ירך מפרק האנגליתתותבי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
לכירורגיה 1-07206-04-00-0 קביעת-שת לים ושלם: חלקי ירך מפרק תכונותתו תבי

קנה בעלי ירך רכיבי שך והביצועים האנגליתההתעיפות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
זיהוי 1-07501-01-00-0 ידי-כרטיסי על קריא דרכון מחשב: ידי על קריאות מסע תעודות

האנגליתמחשב בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
זיהוי 1-07812-01-00-0 המספורזי הוי-כרטיסי האנגליתהמנפיקים:מערכת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
זיהוי 1-07812-02-00-0 רישום-כרטיסי ותהליכי המנפיקים:יישומים האנגליתזי הוי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
זיהוי 1-07816-01-00-0 מגעים-כרטיסי בעלי כרטיסים משולבים: מעגלים -כרטיסי

פיזיים האנגליתאו פיינים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
זיהוי 1-07816-02-00-0 מגעים-כרטיסי בעלי כרטיסים משולבים: מעגלים מידות-כרטיי

ומיקומם האנגליתהמגעים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
זיהוי 1-07816-03-00-0 מגעים-כרטיסי בעלי כרטיסים משולבים: מעגלים מנ שק-כרטיסי

תמסורתחש מלי האנגליתופרוטוקולי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זיהוי 1-07816-04-00-0 ופקודות-כרטיסי ארגון,אבטחה משולבים: מעגלים כרטיסי

האנגליתלהח לפה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

            
       

       
       

          
            
            
       

      
      

          
          
        

       
         

       
      

       
     

        
     

        
           
             
      

            
       

        
             

       
         

      
       

       
          

זיהוי 1-07816-05-00-0 יישומים-כרטיסי ספקי רישום משולבים: מעגלים ישראליכרטיסי האנגליתתק ן  102.96 88.00בש פה
זיהוי 1-07816-06-00-0 בתעשייה-כרטיסי נתונים אלמנטי משולבים: מעגלים כרטיסי

להחלפה האנגליתהמיועדים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-07816-07-00-0 (SCQL) זיהוי בעלי-כרטיסי כרטיסים משולבים: מעגלים כרטיסי

בין-מגעים ענפיות-פקודות מובנית כרטיס שאילתות האנגלית לשפת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
זיהוי 1-07816-08-00-0 אבטחה-כרטיסי לפעולות פקודות משולבים: מעגלים האנגליתכרטיסי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
זיהוי 1-07816-09-00-0 כרטיס-כרטיסי לניהול פקודות משולבים: מעגלים האנגליתתק ןכרטיסי בשפה  102.96 88.00ישראלי
זיהוי 1-07816-11-00-0 בשיטות-כרטיסי אישי אימות משולבים: מעגלים כרטיסי

האנגליתביו מטריות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
זיהוי 1-07816-12-00-0 מגעים-כרטיסי בעלי כרטיסים משולבים: מעגלים מנשק-כרטיסי

מטיפוס תפעול USBחש מלי האנגליתונוהלי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זיהוי 1-07816-15-00-0 מגעים-כרטיסי בעלי כרטיסים משולבים: מעגלים -כרטיסי

הצפנה מידע האנגליתיישום בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
כלליות 1-07870-01-00-0 בקרה:הנחיות העבריתתרשימי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
דרכים 1-07962-00-00-0 לסימון דרכים-חו מרים סימוני להסתרת שחורים חו מרים

האנגליתדרישות-קיי מים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
להרמה 1-08180-01-00-0 קצרות חוליות למענבי-שרשרשת בינוני בדיוק בטי חות:שרשרת

העברית 3דר גה-שרשרת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
להרמה 1-08180-02-00-0 קצרות חוליות למענבי-שרשרת בינוני בדיוק בטי חות:שרשרת

האנגלית 8דר גה-שרשרת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
להרמה 1-08180-03-00-0 קצרות חוליות למענבי-שרשרת בינוני בדיוק בטי חות:שרשרת

האנגלית 4דר גה-שרשרת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
להרמה 1-08180-04-00-0 קצרות חוליות שרשרת-שרשרת האנגלית 8דר גה-בטי חות:מענבי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
להרמה 1-08180-05-00-0 קצרות חוליות שרשרת-שרשרת מענבי האנגלית 4דר גה-בטי חות: בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
קצרות 1-08180-06-00-0 חוליות שרשרת-להרמהשרשרת דרישות-בטי חות:מענבי מפרט

היצרן ידי על המסופק ותחזוקה שימוש האנגליתלמידע על בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
להרמה 1-08180-07-00-0 קצרות חוליות למענבי-שרשרת בינוני בדיוק שרשרת בטי חות:

האנגלית 10דר גה-שרשרת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
להרמה 1-08180-08-00-0 קצרות חוליות שרשרת-שרשרת מענבי האנגלית 10דר גה-בטי חות: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ימיים 1-08217-00-00-0 האנגליתדלקים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בפרכלורואתילן 1-08230-00-00-0 המשתמשות יבש לניקוי למכונות בטיחות האנגליתתק ןדרישות בשפה  269.10 230.00ישראלי
קשות 1-08317-00-00-0 לילדים-אריזות לאריזות-פתיחה בדיקה ותהליכי דרישות

חוזרת האנגליתלס גירה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אורטופדיים 1-08319-01-00-0 לברגים-כלים המשמשים הברגה הברגה:מפתחות חיבורי

משושה שקע עם ראש האנגליתבע לי בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

        
         

      
        

          
        

          
         

         
            
         
          

       
            
        

      
     

        
          

          
      

      
         

       
     

      
         

       
      

         
       

        
      

       
         

       

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08

י לעבם יגרבלם ישמשהמם יגרבגה:מרבהר ובחי-ם יידפטורואם יכל
רץ ומחוע קושמש ארו אב צלת רוצברץ ומחש אר,דיחיץ ירחם עש רא
ב צלת רובצ

1-08319-02-00-0 

י לארשין תק 88.00 102.96
ה ריעבל עבה נכובע ונמי דיל עם יענוהמם יפוליחם רזי ללומחת וכרמע
ך ומנק פסהבם יללומחת וכרעמלת וקידבות ושידר :תימיפנ

1-08528-08-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 -ק יטספלת רנצת וכרמע תושידרהיקשהלן ליתאילופת ורונצי- 1-08779-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 המישנהי כבדרש ומישלה ביאשי רתצנ 1-08836-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00
ק ספמל עבי ליגלן ונגמנ-ת וילעמלד עויהמל וענמלי ליגלון נגמנ

ם יאבלכם וריחש ומישלי למחש
1-08888-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארישן תק 275.30 322.10 תודרהגום יחנומ ,דוסיי גשמו-ת וכיאל והינת וכרמע 1-09000-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 תושידר-ת וכיאל והינת וכרמע 1-09001-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
י "תי לארשיהן קתהם ושיילם יחנמם ויקו- 9001ת וכיאל והינת וכרמע
 2015ת נמש

1-09002-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 -תבחה צלהלל והני תוכיאל והינת שגיוןגראל שמה קיי- 1-09004-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
לל החוה פועתהת יושעתבם ינוגראר ובעת ושידר-תוכיאל והינת וכרמע
ת וינוחטיבהת וישעתוב

1-09100-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02
ה פועתהת יישעתבם ינוגראר ובעק דבמת ושידר-תוכיאל והינת וכרמע

ת וינוחיטבהת יושתעבולל והח
1-09101-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 חתפמי נייפואל שת ונתשהל והני 1-09103-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08 הקרזהלם ילזולנת ולופמא:יאופרש ומישלה קרזהד ציו 1-09187-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
א ובמ ): VDT(צג י פוסמם עת וישרדמת ודובעלת וימונוגראת ושידר

י כלל
1-09241-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ל שם אד-דקוממון נכת :תכרעמום דאין בה יצקארטניאל שה ימונוגאר
ת ויבטיקארטנאית וכרמע

1-09241-01-10-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ת יוחנה ): VDT(צג י פוסמם עת וישרדמת ודובעלת וימונוגראת ושידר

ה מישמת ושילדר
1-09241-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
ל שם אד-דקוממון נכת :תכרעמום דאין בה יצקארטניאל שה ימונוגאר
ת ויבטיקארטניאת וכרמע

1-09241-02-10-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ה וותמ ): VDT(צג י פוסמם עת וישרדמת ודובעלת וימונוגראת ושידר
חה ונתת ושידרוה דובעת ונחלת

1-09241-05-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
י קשנמלת ויחנה :תכרעומם דאין בה יצקארטניאל שה ימונוגאר
ט נרטניאהת שרבש מתמש

1-09241-15-01-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
ת ושידרות ונורעק :תכרעמום דאין בה ייצקארטניאל שה ימונוגאר
ם ייזיפט לקי נתקלה

1-09241-40-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
ל שן כתלם ינויריטרק :תכרעמום אדין בה ייצקארטניאל שה ימונוגאר

ם ייזיפט לקי נהתק
1-09241-41-00-0 



  

  

        
      

        
      

        
           

      
          

     
       

         
   

   
       

            
         

      
           

         
       

           
        

        
          

      
          

         
        

       
      

       
      

            
        

            
          

קלט 1-09241-42-00-0 התקני בחירת ומערכת" אדם בין אינטראקצייה של אר גונומיה
האנגליתפיזיים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

מערך 1-09301-00-00-0 של ואיכות בטיחות ניהול יבשתיותמערכות ותעבורה -תחבורה
העבריתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

יבשתיות 1-09302-00-00-0 ותעבורה תחבורה מערך של ואיכות בטיחות ניהול -מערכות
ת"י דרישות ליישום מנחים העברית 9301קווי ם בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-09594-08-00-0 פתוחות-טכנולוגיות מערכות מסגרות-חברור המדריך:
מאפיינים ותעודת פומבי מפתח של האנגליתעבודה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

המידע 1-09796-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ספרתית-שיט ות חתימה סכ מות
פירוק על המבוססים מנגנונים מסר: שחזור המאפשרות (דיגיטלית)

מספרים של האנגליתשל מיםלגורמים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-09796-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית דיגיטלית-שי טות חתימה סמ כות

על המבוססים מסר:מנגנונים התאוששות (ס פרתית)המאפשרות
בדיד האנגליתלו גריתם בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

גז 1-09809-01-00-0 ללא-מכלי פלדה חוזרמכלי למילוי ובדיקות:-תפר מבנה תכן,
מ קטן שלהם המתיחה שחוזק והרפיה, צינון שעברו פלדה - 1100מכלי

האנגליתמגפ"ס בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
גז 1-09809-02-00-0 חוזר-מכלי למילוי תפר ללא פלדה ובדיקות:-מכלי מבנה תכן,

שחוזק  והרפיה, צינון שעברו פלדה שלהםמכלי מגפ"ס 1100המתיחה
האנגליתאו יותר בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

גז 1-09809-03-00-0 חוזר-מכלי למילוי תפר, ללא פלדה ובדיקות:-מכלי מבנה תכן,
מנורמלת מפלדה האנגליתמכלים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

חברתית 1-10000-00-00-0 אחריות ניהול העבריתתק ןמערכת בשפה  237.04 202.60ישראלי
איכות 1-10002-00-00-0 לקוח-ני הול רצון בתלונות-שב יעות לטיפול מנחים קווי ם

האנגליתבארגונים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
איכות 1-10007-00-00-0 ניהול תצורה-מערכות לניהול מנחים ישראליקווי ם  53.00 45.30תק ן
איכות 1-10013-00-00-0 ניהול מערכת לתיעוד מנחים ישראליקווי ם  53.00 45.30תק ן
איכות 1-10015-00-00-0 להדרכה-ני הול מנחים ישראליקווי ם  102.96 88.00תק ן
ולשימוש 1-10019-00-00-0 איכות ניהול למערכת יועצים לבחירת מנחים קווי ם

האנגליתבשירותיהם בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ומונחים 1-10075-00-00-0 הגדרות מנטלי" עבודה לעומס הקשורים ארגונומיים עקרונות

האנגליתכלליים בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
תכנון 1-10075-02-00-0 עקרונות מנטלי: עבודה לעומס הקשורים ארגונומיים האנגליתעקרונות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ודרישות 1-10075-03-00-0 עקרונות מנטלי: עבודה לעומס הקשורים ארגונומיים עקרונות

מנטלי עבודה עומס של ולהערכה למדידה לשיטות האנגליתהנוגעים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מידע 1-10118-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית כלליHASHפונקציות-שיט ות האנגלית : בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן



  

  

     
            

     
      

      
         

     
       

     
        

            
          
        
            

              
           

        
        

           
          
         

          
       

          
       

             
       

       
             

              
         

       
            

              
         

            

מידע 1-10118-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית פונקציותHASH-פו נקציות-שי טות :-HASH
שאורכו בלוקים בצופן שימוש האנגליתסיביות Nהעושות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מידע 1-10118-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית פונקציותHASH-פו נקציות-שי טות :-HASH
האנגליתייעודיות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

מידע 1-10118-04-00-0 אבטחה-טכנולוגיית פונקציותHASHפונקציות-שיט ות :HASH 
מודולרית באריתמטיקה שימוש האנגליתהעושות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

המידע 1-10181-04-00-0 פתוחות-טכנולוגיית מערכות מידע-חברור אבטחת מס גרות
אי פתוחות:מסגרת האנגליתהת כחשות-למערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

המידע 1-10192-01-00-0 המנשק-טכנולוגיית ביתית: אלקטרונית למערכת מנ שקים
קבוצה האנגלית 1האוניברסלי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

זיהוי 1-10373-01-00-0 כללייםשיט ות-כרטיסי מאפיינים האנגליתבדיקה: בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
זיהוי 1-10373-03-00-0 מגעים-כרטיסי בעלי משולבים מעגלים כרטיסי בדיקה: שיט ות

קשורים מנשקים התקני האנגליתובעלי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זיהוי 1-10373-06-00-0 כרטיסי-כרטיסי בדיקה: האנגליתקרבהשיט ות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-10393-00-00-0 ) להחזרה צריכהRECALLקריאה מוצרי של לספקים-) מנחים האנגליתקווי ם בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חום 1-10480-00-00-0 יבשים ")-מח ליפי מקררים באוויר (" מקורר נוזל תה ליכי-מקררי

ביצועים לקביעת האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מבדדים 1-10499-00-00-0 גומי האנגליתכיסויי בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מוגבלות 1-10535-00-00-0 עם אנשים להעברת הרמה בדיקה-מתק ני ושיטות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זיהוי 1-10536-01-00-0 מצומדים-כרטיסי כרטיסים מגע: ללא משולבים מעגלים כרטיסי

קרוב פיזיים-צי מוד האנגליתאו פיינים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
זיהוי 1-10536-02-00-0 אזורי-כרטיסי מידות מגע: ללא משולבים מעגלים כרטיסי

ומיקומם האנגליתהצימוד בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
זיהוי 1-10536-03-00-0 אלקטרוניים-כרטיסי אותות מגע: ללא משולבים מעגלים כרטיסי

שיצוב האנגליתונוהלי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בקרה 1-11064-01-00-0 מוקדי של תכן בקרה:עקרונות מוקדי של ארגונומי האנגליתתכן בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
של 1-11064-02-00-0 ארגונומי המחדריםתכן מערכת ארגון בקרה:עקרונות מוקדי

בקרה האנגליתבמוקד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בקרה 1-11064-03-00-0 חדרי של בקרה:מתווה מוקדי של ארגונומי האנגליתתכן בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תחנות 1-11064-04-00-0 של ומידות בקרה:מתווה מוקדי של ארגונומי האנגליתעבודהתכן בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מוקדי 1-11064-05-00-0 של ארגונומי תכן ובקרים בקרה:צגים מוקדי של ארגונומי תכן

ובקרים האנגליתבקרה:צגים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
בקרה 1-11064-06-00-0 למוקדי סביבתיות בקרה:דרישות מוקדי של ארגונומי האנגליתתק ןתכן בשפה  174.10 148.80ישראלי
בקרה 1-11064-07-00-0 מוקדי של הערכה בקרה:עקרונות מוקדי של ארגונומי האנגליתתכן בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
רפואיים 1-11135-00-00-0 מוצרים לתיקוף-עיקור לפיתוח, דרישות אוקסיד: אתילן

ציוד של עיקור תהליך של שגרתית האנגליתרפואיולבקרה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

        
          

            
        

           
        

       
    

         
        

      
           

        
    

        
      

           
           
             

              
        

      
          

        
       

      
         

      
       

         
        

       
       

           
        

רפואיים 1-11137-01-00-0 מוצרים לפיתוח,למתן-עיקור דרישות ולבקרה-קרינה: תו קף
רפואיים התקנים עיקור תהליך של האנגליתשוט פת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

רפואיים 1-11137-02-00-0 מוצרים מנת-עיקור קביעת האנגליתהעיקורקרינה: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
רפואיים 1-11137-03-00-0 מוצרים של-עיקור דוזימטריים להיבטים הנחיות קרינה:

שוטפת בקרה ושל תיקוף של האנגליתפיתוח, בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מגן 1-11149-01-00-0 למדידת-בי גוד בדיקה שיטת אלקטרוסטטיות: התנגדותתכ ונות

הפנים האנגליתמשטח בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
מגן 1-11149-02-00-0 ההתנגדות-בי גוד למדידת בדיקה שיטת אלקטרוסטטיות: תכונות

אנכית) (התנגדות חומר דרך האנגליתהחשמלית בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
מגן 1-11149-03-00-0 שיטות-בי גוד אלקטרוסטטיות: דעיכתתכ ונות למדידת בד יקה

האנגליתמטען בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מגן 1-11149-05-00-0 ולתכן-בי גוד החומר לבצועי דרישות אלקטרוסטטיות: האנגליתתכונות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
1-11191-00-00-0 (SFN) חד-מס גרת רשת של תדרית-על לסנכרון :(DVB) חוזי שי דור

האנגליתתק ן ספרתי בשפה  139.00 118.80ישראלי
1-11197-00-00-0 ) ספרתי חוזי סימולקריפט DVBשידור ;(DVBשל וסנכרון ארכיטקטורה ; 

האנגליתהמוקד בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ונשיאה-אר גונומיה 1-11228-01-00-0 הרמה ידני: האנגליתניטו ל בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ומשיכה-אר גונומיה 1-11228-02-00-0 דחיפה ידני: האנגליתניטו ל בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
גבוהה-אר גונומיה 1-11228-03-00-0 בתדירות נמוכים עומסים ניטול ידני: האנגליתניטו ל בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-11331-00-00-0 ) חוק פי על סתר דרישות LIהאזנ ות החוק ): אכיפת רשויות האנגליתעבור בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-11462-02-00-0 ) סטטיסטית תהליך בקרת ליישום מנחים כלים-) SPCקווי ם קט לוג

העבריתוט כניקות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-11495-00-00-0 DAB לתקני מדריך :(DAB) ספרתי שמע בשפה שידור ישראלי  174.10 148.80האנגליתתק ן
1-11499-00-00-0 ) ספרתי כלאיים מפרט DAB, DRM, RADIODNSרדיו שקופיות; מצגת ;( 

המשתמש ליישום האנגליתדרישות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
למערכות 1-11607-01-00-0 לחומרים, רפואיים:דרישות התקנים של לעיקור מארזים

ולמערכות עיקור האנגליתאריזהשו מרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לתהליכי 1-11607-02-00-0 תוקף למתן רפואיים:דרישות התקנים של לעיקור מארזים

והרכבה האנגליתיצירה,איטום בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-11671-00-00-0 ) חוק פי על סתר פי LIהאזנ ות על סתר האזנות עבור העברה ):מנשק

רחקחוק  קשרי האנגליתלתעבורת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מיקרוביולוגיות 1-11737-00-00-0 שיטות רפואיים: התקנים אוכלוסיית-עיקור קב יעת

מוצרים על האנגליתהמיקרואורגניזמים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-11756-00-00-0 ) ספרתי שמע רשומות DABשידור טבלות האנגליתתק ן ); בשפה  322.10 275.30ישראלי
המידע 1-11770-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מפתחות:מסגרת-שי טות האנגליתני הול בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

     
      

     
       

     
       

            
            
            
        

      
            

            
       

         
       

      
       

       
      

        
          

           
          

         
          

         
            

      
             

         
             

        
            

          
          

המידע 1-11770-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית המשתמש-שי טות מנגנון מפתחות: ני הול
סימטריות האנגליתבשיטות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

המידע 1-11770-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית המשתמש-שי טות מנגנון מפתחות: ני הול
אסימטריות האנגליתבשיטות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-11770-04-00-0 אבטחה-טכנולוגיית על-שי טות המבוסס מנגנון מפתחות: ני הול
חלשים האנגליתסודות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

המידע 1-11801-01-00-0 כלליות-טכנולוגיית דרישות לקוח: לחצרי גנרית האנגליתכבילה בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
המידע 1-11801-02-00-0 משרדיים-טכנולוגיית חצרים לקוח: לחצרי גנרית האנגליתכבילה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-11801-03-00-0 תעשייתיים-טכנולוגיית חצרים לקוח: לחצרי גנרית האנגליתכבילה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-11801-04-00-0 למשתמש-טכנולוגיית מגורים בתי לקוח: לחצרי גנרית כבילה

האנגליתיחיד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-11801-05-00-0 נתונים-טכנולוגיית מרכזי לקוח: לחצרי גנרית האנגליתכבילה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מידע 1-11801-06-00-0 מבוזרים-טכנולוגיית בניין שירותי לקוח: לחצרי גנרית האנגליתכבילה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ספרתי( 1-11860-00-00-0 שמע הפצה DABשידור מנשקי העברת-): שירותיםמנשק

)STI(-שירותים העברת מנשק האנגליתרמות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בטון 1-12001-00-00-0 האנגליתמשאבות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ולמסועי 1-12016-00-00-0 לדרגנועים למעליות, קבוצתי תקן אלקטרומגנטית: תאימות

האנגליתחס ינות-לכת  בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מכונות 1-12100-00-00-0 לתכן-בטי חות כלליים והפחתת-עקרונות סיכונים הערכת

האנגליתסי כונים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בניינים-מערכות 1-12109-00-00-0 בתוך לניקוז האנגליתריק בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
זמניות 1-12159-00-00-0 ולחומריםמע ליות לאנשים המיועדות האנגליתלבנייה בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
ומערכות 1-12207-00-00-0 תוכנה תוכנה-הנדסת חיי מחזור של האנגליתתה ליכים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
בדיקה 1-12227-01-00-0 ושיטות בטיחות דרישות ביתי: לשימוש בשפהלו לים ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
1-12232-01-00-0 IP מפרט למסירת העברה - IP ייחודיים שירות ופרטי העברה מנשק

למסירת :(LI) על סתר האזנות חוק האנגלית פי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-12232-02-00-0 ) חוק פי על סתר ייחודייםLIהאזנ ות שירות ופרטי העברה מנשק :( 

מיסור-IPלמסירת לשירותי ייחודיים שירות האנגליתפרטי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
על 1-12232-03-00-0 סתר (-האזנ ות ייחודייםLIפי חוק שירות ופרטי העברה מנשק :( 

לאינטרנט-IPלמסירת גישה לשירותי ייחודיים שירות האנגליתפרטי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-12232-04-00-0 ) חוק פי על סתר ייחודייםLIהאזנ ות שירות ופרטי העברה מנשק :( 

שכבה-IPלמסירת לשירותי ייחודיים שירות האנגלית 2פרטי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-12232-05-00-0 IP -פרטי ל מולטימדיה לשירותי ייחודיים שירות - IP העברה מנ שק

ייחודיים שירות ופרטי למסירת :(LI) חוק פי על סתר האנגלית האזנות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-12232-06-00-0 PSTN/ISDN לשירותי ייחודים שירות פרטי - IP ופרטי העברה מנשק

למסירת ייחודים שירות :(LI) האזנות על האנגליתפי חוק-סתר בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

       
             

              
           

       
          

      
      

       
      

        
      

               
       

        
        

     
             
          

         
       

               
               

          
           

     
         
       

           
        

          
       

       
          

          
        

על 1-12232-07-00-0 סתר (-האזנ ות ייחודיםLIפי חוק שירות ופרטי העברה ):מנשק
ניידת-IPלמסירת  תקשורת לשירותי ייחודים שירות האנגליתפרטי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

הבריאות 1-12296-00-00-0 שירותי במגזר אנשים של ידניים והזזה שינוע האנגליתאר גונומיה: בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
1-12367-00-00-0 ) ספרתי שמע מותנית DABשידור גישה האנגלית ): בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-12371-00-00-0 (SPI) ותוכניות שירותים על מידע עבור ולתעבורה בינרי לקידוד  מפרט

;(DRM) ספרתי רדיו עולמי ;(DAB) ספרתי שמע האנגלית שידור בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביצועים 1-12402-02-00-0 הצלה,רמת אפודות אישיים: ציפה דרישות275-התק ני

האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ביצועים 1-12402-03-00-0 הצלה,רמת אישיים:אפודות ציפה דרישות- 150התק ני

האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ביצועים 1-12402-04-00-0 רמת הצלה, אישיים:אפודות ציפה דרישות-100התק ני

האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ביצועים 1-12402-05-00-0 רמת ציפה, אישיים:עזרי ציפה בטיחות-50התק ני האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מיוחדותהתק ני 1-12402-06-00-0 למטרות ציפה ועזרי הצלה אפודות אישיים: -צי פה

נוספות בדיקה ושיטות בטיחות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ורכיבים 1-12402-07-00-0 חומרים אישיים: ציפה בדיקה-התק ני ושיטות בטיחות דרישות

האנגלית בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
אבזרים 1-12402-08-00-0 אישיים: ציפה בדיקה-התק ני ושיטות בטיחות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בדיקה 1-12402-09-00-0 שיטות אישיים: ציפה האנגליתהתק ני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ציפה 1-12402-10-00-0 התקני של ויישום אישיים:בחירה ציפה והתקניםהתק ני אי שיים

אחרים העבריתרלוונטים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ותאורה 1-12464-01-00-0 מבנים-אור בתוך עבודה מקומות עבודה: למקומות האנגליתתאורה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ותאורה 1-12464-02-00-0 למבנים-אור מחוץ עבודה מקומות עבודה: למקומות האנגליתתאורה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-12563-00-00-0 (MPEG HE-AACV2) DAB + שמע קידוד ;(DAB) ספרתי שמע האנגלית שידור בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בילדים 1-12586-00-00-0 לטיפול מוצץ-אבזרים בדיקה-מחזיק ושיטות בטיחות דרישות

האנגלית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בחלקם-טק סטיל 1-12590-00-00-0 או במלואם העשויים תעשייתיים תפירה חוטי

סינתטיים האנגליתמסיבים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מאווררים-מאווררים 1-12759-00-00-0 של יעילות האנגליתסיוו ג בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-12773-00-00-0 (DVB-T2) קרקעיים ספרתיים טלוויזיה שידורי של שני דור  למערכות

(T2-M1) אפנון ממשקל ;(DVB) ספרתי חוזי האנגלית שידור בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-12818-00-00-0 (SPI) ותוכניות שירותים על מידע עבור XML מפרט ;(DAB, DRM, 

RADIODNS) כלאיים רדיו בשפה ספרתי ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
1-12831-00-00-0 (DVB-T2) שידורי של שני דור מערכות עבור ליישום מנחים קווי ם

קרקעיים ספרתיים טלוויזיה ;(DVB) ספרתי חוזי האנגלית שידור בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
אנכיים 1-12899-01-00-0 דרך האנגליתתמרורי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

         
        

       
           

       
         

       
           

        
       

             
         

        
        

          
         

           
           

         
         
         

         
      
         
         

         
         

             
      

      
       

        
         

        
            

("קרר ") 1-12900-00-00-0 קירור גז נתוני-מד חסי והצגת סבולות השוואה, תנא י
היצרן של האנגליתהביצועים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

של 1-12952-08-00-0 שרפה למערכות דרישות עזר: ומתקני מים צינורות בעלי דוודים
הדוד עבור גזיים ודלקים נוזליים ישראלידלקים האנגליתתק ן  205.92 176.00בש פה

צינורות 1-12953-07-00-0 בעלי נוזליים-דוודים דלקים של שרפה למערכות דרישות אש :
הדוודים עבור גזיים האנגליתוד לקים בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן

קטנים 1-13060-00-00-0 קיטור האנגליתמעקרי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מקובעים-עגורנים 1-13155-00-00-0 לא הרמה האנגליתבטי חות:אבזרי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בניינים 1-13187-00-00-0 של תרמיים במעטפות-בי צועים תרמיות חריגות של איכותי גי לוי

תת-של בניינים האנגליתאדום-שי טת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-13197-00-00-0 ) ספרתי חוזי ה DVBשידור סימולקריפט יישום :(-DVBהאנגליתבמוקד בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
תאורה 1-13201-01-00-0 קבוצות בחירת דרכים: האנגליתתאורת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ביצועים 1-13201-02-00-0 דרישות דרכים: האנגליתתאורת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ביצועים 1-13201-03-00-0 חישוב דרכים: האנגליתתאורת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תאורה 1-13201-04-00-0 ביצועי למדידת שיטות דרכים: האנגליתתאורת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
בהם 1-13209-01-00-0 ולטיפול ילדים לשימוש תינוק-אבזרים בטיחות-מנשאי דרישות

מסגרת בעלי גב מנשאי בדיקה: האנגליתושיטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בהם 1-13209-02-00-0 ולטיפול ילדים לימוש תינוק-אבזרים בטיחות-מנשאי דר ישות

רכים מנשאים בדיקה: האנגליתושיטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ילדים 1-13209-03-00-0 לשימוש בהםאבזרים תינוק-ולטיפול בטיחות-מנשאי דרישות

כריכות מנשאי בדיקה: האנגליתושיטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אוויר 1-13253-00-00-0 חום ומשאבות אוויר מתועלים-מז גני של-אוויר ודירוג בדיקה

האנגליתבי צועים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
מיםמשאבות 1-13256-01-00-0 ממקור ביצועים:-חו ם של ולדירוג לבדיקה שיט ות

מים תמלחת-משאבות ומשאבות האנגליתאו ויר-או ויר בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מים 1-13256-02-00-0 ממקור חום ביצועים:-משאבות של ולדירוג לבדיקה שיט ות

מים תמלחת-משאבות ומשאבות האנגליתמי ם-מי ם בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
רפואיים 1-13485-00-00-0 איכות-התק נים ניהול אסדרה-מערכות למטרות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בין 1-13528-00-00-0 השוואות באמצעות מיומנות בבדיקות לשימוש סטטיסטיות -שיטו ת

האנגליתמעבדתיות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
שינה 1-13537-00-00-0 העבריתשקי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
נלווה 1-13579-01-00-0 עיבוד וציוד תעשייתיים אנרגייה-תנורים מאזן למדידת שיט ה

כללית מתודולוגיה יעילות: האנגליתוחישוב בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
עיבוד 1-13579-03-00-0 וציוד תעשייתיים אנרגייה-נלווהתנורים מאזן למדידת שיט ה

אלומיניום להתכת אצווה מטיפוס תנורים יעילות: האנגליתוחישוב בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

        
            

       
  

        
         

      
            

        
       
       

              
          

      
       

         
         

            
        
       

      
          

       
         

          
    

          
       

         
      

         
            

       
          

       
     

ת יגלנאהה פשבי אלרשין תק 230.00 269.10
ה ייגראנן זאמת דידמלה שיט-ה וולנד וביעד יוצום ייתיישעתם ירותנ
ת יבגיהו את יתנהגה רפסומטאי רונת :תוליעיב ושיוח

1-13579-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

-ת תת רנצת וכרמע ל ינוי(ילפוץ חלא ללז וקינלוב יובלת יועקקר-
PE PPח( ישק)דירוכל PVC-U,(ןליפורפילופ)( ןליתאילופו):(ה רקבי את
מ'  1.25ד עם קמושע

1-13598-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

י רוכלל ינייוולפו-ץ חלא ללז וקינלוב יובלת יועקקר-תתת רנצת וכרמע
PE PP(ח יקש PVC-U,( ן ליפורפילופ)( ן ליתאילופו):( ת וחושלת ושידר
קע רקבת וקומעת ונקתהבוה עונתי רוזאבה רקבי אתול

1-13598-02-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08

-ת תת רנצת וכרמע י רוכלל ינייוולפוץ לחא ללז וקינלוב יובלת יועקקר-
-(ח יקש PE PP PVC-V,(ן ליפורפילופ)( ן ליתאילופו):(ת וארהוה רקבי את

ת וקידבוי נהתק

1-13598-03-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 -ם יינווכידחם ימותשס -DN 15 ד ע,DN 250 ת חפשמת וברל,E ס ופטיB 1-13959-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 שומישלת ויחנהות ושידר-יתביבסל והינת וכרמע 1-14001-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת וכרעמ ,תונורקעי בלגת יוכללת יוחהנ-י תביסבל והינת כרמע
ת וכמותת וקינכוט

1-14004-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02
ל והינת כרעמל שם יבלשבם ושיילם יחנמם קווי-יתביסבל והינת וכרמע
ם ייתביסבם יעוציבת כרעהבש ומישהת וברלי,תביסב

1-14005-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 - (EASO)ם ינוגראום ירתאל שת יתביסבה כרהעי תביסבל והני 1-14015-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00 םייכללת ונורעק-םייתביסבת ורהצהוי תיוו 1-14020-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ת ונורעקס ופטימת ויתביסבת ורההצ- III-םייתביסבת ורהצהוי תיוו
ם יכילהות

1-14025-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
-הם בל ופטילום ידליל שש ומישלם ירצמו ת וקוניתלה פצקהת ודננד-
ה קידבת ויטשות וחטיבת ושידר

1-14036-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 -יתביסבל והני תרגסמות ונורעקם ייחר וזמחת כרהע- 1-14040-00-00-0 

י לארשין תק 176.00 205.92
ח ותינום וחתוהה רטהמת דרהג-ם ייחר וזמחת כרעה :יתביסבל והני

ם יאצממ
1-14041-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02 תודרהגום יחנמו-י תביסבל והני 1-14050-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92 -יתביסבל והני תוגמודות ויחהנת יתביבסת רושתק- 1-14063-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
י זגא ושנבת ורהצהת ומיאלוף וקיתלת ויחנהות ושידרט רמפ-חממה י גז

ה חממ
1-14064-03-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ר ובעש ומישלחממה י זגל שת ומיאוף וקיתי פולגת ושידר-חממהי גז

ה רכהל שת ורחאת ורוצר ובעו אה כמהס
1-14065-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 םיעובקת ומלסו 1-14122-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ם ירמטוסלאם ירצמו-ה יישעתי נקתמלוה יינבד יולצי מרתד ודיבי רצמו
-(ם יצפקומם ישיגמ FEF( ת ושידרט רמפל עפמבם ירציוהמ

1-14304-00-00-0 



  

  

          
         

       
       

          
       

          
          

          
       

          
       

         
          

   
         

   
       
        

   
   

         
       

   
        

       
   

       
        

   
       

         
   

          
         

   
          

         

תעשייה 1-14313-00-00-0 ולמתקני בנייה לציוד תרמי בידוד פוליאתילן-מו צרי מו צרי
) דרישות-) PEFמוקצף האנגליתמפרט בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

בהם 1-14372-00-00-0 ולטיפול ילדים לשימוש (סכו"ם)ואבזרי-מו צרים ומזלג סכין,כף
ובדיקות בטיחות האנגליתהא כלה:דרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

זיהוי 1-14443-01-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי
פיזיים האנגליתמא פיינים בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

זיהוי 1-14443-02-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי
אותות ומנשק רדיו תדר האנגליתתק ןעו צמת בשפה  269.10 230.00ישראלי

זיהוי 1-14443-03-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי
התנגשויות ומניעת האנגליתאת חול בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

זיהוי 1-14443-04-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי
תמסורת האנגליתפרוטוקול בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

תלויים-עגורנים 1-14502-01-00-0 אדם:סלים להרמת האנגליתציוד בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מתרוממות-עגורנים 1-14502-02-00-0 בקרה אדם:עמדות להרמת האנגליתציוד בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-14543-02-01-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה

התקנים של ומודולריות מבוא האנגלית(מא"ב): בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-14543-03-01-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה

תקשורת שכבות בקרה-(מא"ב) עבור יישום שלשכבת רשת מב וססת
מקבוצה האנגלית 1מא"ב בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-14543-03-02-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה
תקשורת כלליים-(מא"ב):שכבות וחלקים רשת העברה,שכבת שכ בת

מא"ב של רשת מבוססת בקרה עבור נתונים מקשר של שכבת
האנגליתתק ן 1מקבוצה בשפה  322.10 275.30ישראלי

המידע 1-14543-03-03-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה
מא"ב של רשת מבוססת בקרה עבור משתמש תהליך (מא"ב):

האנגלית 1מקבוצה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-14543-03-04-0 מערכת-טכנולוגיית של ביתיתאר כיטקטורה אלקטרונית

מערכות של-(מא"ב):ניהול רשת מבוססת בקרה עבור ניהול נו הלי
מקבוצה האנגלית 1מא"ב בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-14543-03-05-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה
בתווך התלויות ושכבות מבוססת-(מא"ב):תווך בקרה עבור קו הספק

מקבוצהרשת האנגלית 1של מא"ב בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-14543-03-06-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה

בתווך התלויות ושכבות תווך בקרה-(מא"ב):אמצעי עבור מפותל זו ג
מקבוצה מא"ב של רשת האנגלית 1מבוססת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-14543-03-07-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מערכת של אר כיטקטורה
בתווך התלויות ושכבות מבוססת-(מא"ב):תווך בקרה עבור תדר רדיו

מקבוצה מא"ב של האנגלית 1רשת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן



  

  

      
        

         
   

      
       

    
      
           

   
     

           
         

         
          

      
           

    
      

           
           

         
           

           
             

       
       

  
             

       
          

          
        

     
        

      
             

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

 :תיתבית ינורטקלאת כרעמל שה רטוקטיכאר-ע דיהמת ייגולונטכ
-הנמל של יעיל וקוטופר WSP ה ייגראנף וסיאר ובע )(ת יוטחלאה רקצ-
ה נותחתהה בכשלם ילוקווטרפוה רוטקיטכאר

1-14543-03-10-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00

ת יתיבת ינורטקלאת כרעמל שה רטוקטיכאר-עדיהמת ייגולונטכ
י לעבם יניינלבב ושמחת וכרעמות יתיבב ושמחת וכרעמ ):בא"(מ
ב רועמש ומשי

1-14543-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99

י תיבת ינורטקלאת כרעמל שה רטוקטיכאר-עדיהמת ייגולונטכ
ס ופיטמה רקבי נקתהר ובעם ושיית בשכ-תרושקתת ובכש):בא"(מ

ת שרלת ורבחתהת לוכיי לבע 1ה צובקמב מא"

1-14543-04-01-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ת יתיבת ינורטקלאת כרעמל שה רטוקטיכאר-עדיהמת ייגולונטכ
-תרושתקת ובכש ):בא"(מ ם ייכללם יקלחות שרת בשכהרבעהת בשכ-

 1ה צובקמב "אמס ופטימה רקבי נקתהר ובעם ינותנר שקמת בכששל 
ת שרלת ורבחתהת לוכיי לבע

1-14543-04-02-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96

ן פואבז גבם ילעפוהמ B23D-ו B22Dם יסופטימהם ייתיבה סיבכי שבמיי
י לנויצרש ומיש :ווטלקי 6-מ ל ודגו ניאשי לנימונם וחק פסהי לעב ,רייש

ה ייגרבאנ

1-14580-02-00-0 

תיגלנאהה פבשי לארשין תק 118.80 139.00 תוכרבלם ימחממל שג ורידלוה קידבלת שיטו 1-14600-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
- (HBES)ת וכרעמל שת ילניצקנופת וחטיבלת ושידרעדיהמת ייגולונטכ

ם יתבלת יונואקלאם יניינבלו
1-14762-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 הקוזתח-ה נכותי יחר וזמחל שם יכילהת:הנכותת סדהנ 1-14764-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99 הקידבת וטישות וחטיבת ושידר-ם ידליי נפואם: יינפאו 1-14765-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99 הקידבת וטישות וחטיבת ושידר-םירהי נפואם:יינפאו 1-14766-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02 הקידבת וטישות וחטיבת ושידר-ץ ורמיי נפואם:יינפאו 1-14781-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ם ושיי-ם ייאופרם ינקתהר ובעם יימיכח לאי דגונום יימיכיטוי חי רמחו

ם יימיכח לאי דגונלום יימיכי יטוחי רמוחלם ייפוריאם ינתק
1-14885-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
-ע דימת ייגולונטכ ם ע )תיוליטגיד(ת יותרפסת ומיחתחה טבאת וטשי-
י כללח: פנס

1-14888-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
-עדיהמת ייגולונטכ ם ע)תויליטגיד(ת ויתרפסת ומיחתחהטבאת וטשי-
ם ימלשם ירפסמל שם ימרולגק וריפל עם יססובהמם ינונגנח:מפנס

1-14888-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
-ע דימת ייגולונטכ ם ע )תיוליטגיד(ת יותרפסת ומיחתחה טבאת וטשי-
ד ידבם תירגולי ססובמם ינונגנמח: פנס

1-14888-03-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

 ,רוקיעי עצמאשל ן יופאלת יוכללת ושידר-ם ייאופרם ירצומל שר וקעי
י אופרד יולצר וקיעך ילהתל שת יתרגשהה רקבלוף וקיתל ,חותילפן וכ

1-14937-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
-ם יקלדג וויסום יקלדלת ושידרט רפמם: יקצומם ייגוליובם יקדל
ת יוכללת ושידר

1-14961-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 םייאופרם ינתקהלם ינוכיסל והינם ושיי-ם ייאופרם ינהתק 1-14971-00-00-0 



  

  

          
           

        
         

      
      

       
          

        
       

      
       

          
          

        
      

             
           

       
        

       
       

   
        

      
        

      
      

          
       

          
        
          

        
           

בדיקה 1-14988-02-00-0 שיטות לילדים: גבוהים האנגליתכיסאות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
קור 1-15000-00-00-0 לאגירת מערכות של הביצועים לבדיקת האנגליתשיט ה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-15045-01-00-0 בית-טכנולוגיית שער מודל ביתית: אלקטרונית למערכת שע ר

ביתית אלקטרונית מערכת עבור האנגליתמגורים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-15045-02-00-0 ביתית:-טכנולוגיית אלקטרונית למערכת מודולריותשע ר

האנגליתופרוטוקול בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-15067-02-00-0 מודל-טכנולוגיית ביתיות: אלקטרוניות למערכות יישום מודל

ביתיות אלקטרוניות מערכות עבור האנגליתתאורה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
המידע 1-15067-03-00-0 יישום-טכנולוגיית מודלמודל : ביתיות אלקטרוניות למערכות

תגובה של אנרגייה ניהול אלקטרוניות-מערכת מערכות עבור לדרישה
האנגליתביתיות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

המידע 1-15067-04-00-0 מערכת-טכנולוגיית ביתיות: אלקטרוניות למערכות יישום מודל
ביתיות אלקטרוניות מערכות עבור האנגליתאבטחה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

רפואיות 1-15189-00-00-0 וכשירות-מעבדות איכות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
חשמלי 1-15194-00-00-0 עזר מנוע בעלי אופניים ושיטות-או פניים: בטיחות דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ותוכנה 1-15288-00-00-0 מערכות מערכת-הנדסת חיי מחזור של העבריתתה ליכים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מפסולת 1-15359-00-00-0 מושבים מוצקיים ודירוג-דלקים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-15408-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחה-טכניקות להערכת קריטריונים

כללי ומודל המידע:הקדמה האנגליתלט כנולוגיית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-15408-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחה-טכניקות להערכת קריטוריונים

תפקודיים אבטחה המידע:מרכיבי האנגליתלט כנולוגיית בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
המידע 1-15408-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחה-טכניקות להערכת קריטריונים

אבטחה הבטחת המידע:מרכיבי האנגליתלט כולוגיית בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
המידע 1-15443-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחה:-טכניקות להבטחת מס גרת

יסוד ומונחי בשפהמבוא ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
המידע 1-15443-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחה:-טכניקות להבטחת מס גרת

האנגליתניתוח בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
זיהוי 1-15693-01-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי

פיזיקליים בשפהמא פיינים ישראלי  53.00 45.30האנגליתתק ן
זיהוי 1-15693-02-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי

ואתחול שידור האנגליתמנשק בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
זיהוי 1-15693-03-00-0 מגע-כרטיסי ללא משולבים מעגלים קרבה:-כרטיסי כר טיסי

ומניעת שידור האנגליתהתנגשויותפרוטוקול בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ובדיקות 1-15883-01-00-0 הגדרות מונחים, כלליות, דרישות ולחיטוי: לניקוי האנגליתמכונות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

      
        

          
    

       
    

         
          

          
              

        
          

         
            

         
       

        
       

        
            

           
     

         
     

           
     

            
         

       
      

      
         

       
       

          
           

             

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96

י, ויטחלווי קינלת ונוכמלת וקידבות ושידר :יטויחלוי וקינלת ונומכ
 ,תורקע ,מהרדהד יוצ ,חותינלם ירישכמר ובעם וחבי יטולחת ושמשהמ
מה ודכות יכוכזי כלם ירזבא ,לוביקי כל ,םיכל

1-15883-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-עדיהמת ייגולונטכ ל עת וססובמה נצפהת וטשיעדימת חטבאת וטשי-
י כללם:טייפילאם ימועק

1-15946-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-עדיהמת ייגולונטכ ל עת וססובמה נצפהת וטשיעדימת חטבאת וטשי-
ם טייפילאם ימועקר וציים:טייפילאם ימועק

1-15946-05-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 45.30 53.00
ג יווסלע גונבם יירחסמום ייתיישתעח וקלי רצחבי עבטז גי נקתמן תכ
ם ינוכיסת כרעהת נכהולם ינכוסמם ירואז

1-16000-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 אסיכל עב כרוהמב שמו-הם בל ופטילום ידליש ומישלם ירצמו 1-16120-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
ת ורגסממל קינר ורחשל שה קידבלס וחיית טשי-ת ימלתפואה קטיפאו

ש משי פקשומה ייארי פקשמשל 
1-16128-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ם יעוציבג וריד ,תוקיבד-ם יילמשחם יסחדמת ולעבם וחת ובאמש
ם ימם ומיחלם ייתיבם ירישכמל שון מיסת ושיודר

1-16147-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 הייגרנאת וליצנד ודימלה יגולודומת 1-16231-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

 :תורישת ונחתבם ייעונמב כרי כלק ולדתלך מהבק לדי דאת בהש
ך רולצק לדי דאת בשהת וכרעמל שת וליעית כרעהלה קידבת שיטו

ס ופטיר ושאי

1-16321-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
 :תורישת ונחתבם ייעונמב כרי כלק ולדתלך מהבק לדי דאת בהש

ת ורישת ונחתבק לדי דאת בשהת וכרעמת ומיאלה קידבת שיטו
1-16321-02-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92 םידיינם ינולפטליון ם ויתילת וללוסת וחבטי 1-16420-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
ם ילעופה ,םייתלעתם ירטוקוונוקום ירטוקוונקו ,ם)ירטואירד(ם ינרמק
ת ושידרוי נכטט רפ:מח ופמת ועצמבא

1-16430-01-00-0 

ת יגלנהאה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ם ילעופה ,םייתלעתם ירטוקוונוקום ירטוקוונוק ,ם)ירטואירד(ם ינרמק
ת ימרתה קופתל שג ורידות קידבת טישח: ופמת ועצמבא

1-16430-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
ם ילעופה ,םייתלעתם ירטוקוונוקום ירטוקוונוק ,ם)ירטואירד(ם ינרמק
ר וריקק פסהל שג ורגידוה קידבת טישח: ופמת ועצמבא

1-16430-03-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

ם ירטסאל שה ובגז וכירל עבל זידי עונמלק דל-י עונמב כרלק דל
ת ויטשות ושידר-)-B30ו FAME( (B20)ת וינמושת וצמוחל שם יילימת
ה קיבד

1-16709-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
י "תי לארשיהן קתהם ושיילת ודחיומת ושידר-תוכיאל והינת וכרמע

ם טינוולרהת ורישהי נוגראובב כרהת יישעבת 9001
1-16949-00-00-0 

ת ירבעהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ם ינושם יסופטימם יפוגל שם תלועלפת ושידר-מה אתהת כרהע
ה ניחבם יעצבהמ

1-17020-00-00-0 

תירבעהה פבשי לארשין תק 176.00 205.92 ליוכוה קידבת ודבעמל שת ורישלכת יוכללת ושידר 1-17025-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00 םוגרתי תורישר ובעת ושידר-ם וגרתי תורשי 1-17100-00-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 -ךותרי םיכתורמם ירבמחר ובע ,םיריוצם עי, נולשברח ונמי- 1-17659-00-00-0 



  

  

      
           

          
        

        
      

        
      

        
        

       
         

     
         
      

       
       

            
        
      
        

       
      
      

            
       

          
           

          
          

         
        

        
     

         
     

           

רפואייםעיקור 1-17665-01-00-0 למתן-מו צרים לפיתוח, לח:דרישות ולבקרה-חו ם תו קף
רפואיים התקנים של עיקור תהליך של האנגליתשוט פת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

רפואיים 1-17665-02-00-0 מוצרים ת"י-עיקור הישראלי התקן ליישום לח:מדריך חו ם
האנגלית 1חל ק 17665 בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

באנרגייה 1-17741-00-00-0 חיסכון של ולאימות לחישוב למדידה, כלליים טכניים כללים
האנגליתבפרויקטים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

באזורים 1-17742-00-00-0 במדינות, באנרגייה חיסכון וחישובי אנרגטית יעילות חישובי
האנגליתובערים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

באנרגייה 1-17743-00-00-0 ולדיווח-חיסכון לחישוב ישימה מתודולוגית מסגרת הגדרת
באנרגייה האנגליתשל חיסכון בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

בתעסוקה 1-18002-00-00-0 ובריאות בטיחות ניהול התקן-מערכות ליישום הנ חיות
ת"י בשפה)2010(18001הישראלי ישראלי  322.10 275.30העבריתתק ן

המידע 1-18012-01-00-0 ביתית-טכנולוגיית אלקטרונית מנחים-מערכת קווי ם
מוצרים:מבוא של בינת האנגליתלת פעוליות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

המידע 1-18012-02-00-0 ביתיות-טכנולוגיית אלקטרוניות מנחים-מערכות קו וים
של תפעולית שללתאימות וליישום לטקסונומיה מודל מו צרים:

תפעולית האנגליתתאימות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-18014-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מסגרת-שיט ות זמן: חתימת האנגליתשירותי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-18014-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ייצורשירותי-שיט ות מנגנוני זמן: חתימת

עצמאיים האנגליתאסימונים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-18014-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ייצור-שיט ות מנגנוני זמן: חתימת שירותי

מקושרים האנגליתאסימונים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-18045-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחה-טכניקות להערכת מתודולוגיה

המידע האנגליתלט כנולוגיית בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
סגסוגות 1-18086-00-00-0 ושל מתכות של חילופין-שיתוך זרם שיתוך של -הגדרה

להגנה האנגליתקריטריונים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מערכות 1-18200-00-00-0 התהליכיותני הול התעשיות עבור האנגליתהת רעה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ניהול 1-19011-00-00-0 במערכות מבדקים לעריכת מנחים העבריתקווי ם בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מידע 1-19115-00-00-0 גאוגרפי-טכנולוגיית האנגליתדאטה-מטא-מידע בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
אבטחה 1-19772-00-00-0 המידע:שיטות מאומתת-טכנולוגיית האנגליתהצפנה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-19784-01-00-0 BIOAPI המידע מפרט-טכנולוגיית ביומטריים: ליישומים תכנות האנגליתמנשק בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
המידע 1-19784-02-00-0 לספק-טכנולוגיית מנשק ביומטריים: ליישומים תכנות מנ שק

ביומטריות ארכיוניות האנגליתפונקציות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-19785-01-00-0 ביומטריים-טכנולוגיית חילוף (פורמטי) לתסדירי מס גרות

נתונים לאלמנט דרישות מפרט האנגליתמשותפים: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מידע 1-19785-02-00-0 ביומטריים-טכנולוגיית חליפין לפורמטי(תסדירי) מס גרת

הביומטרית הרישום רשות של לפעולתה האנגליתמקובלים:נהלים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

     
            

      
          

     
         

     
         

     
       

     
       

        
      

     
            

     
         

     
        

  
        

      
      

      
     

      
      

       
        

      
      

       
      

       
        

      
        

המידע 1-19785-03-00-0 ביומטריים-טכנולוגיית חילוף (פורמטי) לתסדירי מס גרת
מפרט פטרוןמשותפים: מטיפוס תסדירים עבור האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-19785-04-00-0 ביומטריים-טכנולוגיית חילוף (פורמטי) לתסדירי מס גרת
אבטחה גוש לתסדיר מפרטים האנגליתמשותפים: בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

המידע 1-19794-02-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
אצבעות טביעת פרטי על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

מידע 1-19794-03-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (תסדירים) פורמטים
אצבעות טביעת תבנית של ספקטריים האנגליתנתונים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

המידע 1-19794-04-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
אצבעות טביעת תמונת על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

המידע 1-19794-05-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
הפנים תמונת על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

המידע 1-19794-06-00-0 ביומטריים:-טכננולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
העין קשתית תמונת על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

המידע 1-19794-07-00-0 נתונים-טכנולוגיית לחליפת (פורמטים) ביו מטריים:תסדירים
חתימה/סימן של זמנים) לפי (סדרה עתית סדרה על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

המידע 1-19794-08-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
אצבעות טביעת תבנית של שלדיים האנגליתנתונים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

המידע 1-19794-09-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
הדם כלי תמונת על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מידע 1-19794-10-00-0 ביומטריים:נתונים-טכנולוגיית נתונים פורמטים(תסדירים)לחליפת
היד כף צללחת ישראליעל גאומטריית האנגליתתק ן  174.10 148.80בש פה

מידע 1-19794-13-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית נתונים לחליפת (פורמטים) תסדירים
קול על האנגליתנתונים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

1-19794-14-00-0 DNA מידע נתונים-טכנולוגיית לחליפת (פורמטים) תסדירים
על נתונים האנגליתתק ן ביומטריים: בשפה  237.04 202.60ישראלי

מידע 1-19795-01-00-0 עקרונות-טכנולוגיית ביומטריים: ביצועים של ודיווח בד יקה
האנגליתומסגרת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

המידע 1-19795-02-00-0 מתודולוגיית-טכנולוגיית : ביומטריים ביצועים של ודיווח בד יקה
להערכת ותרחישיםבדיקה האנגליתטכ נולוגיות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

מידע 1-19795-03-00-0 בדיקות-טכנולוגיית ביומטריים: ביצועים של וגיווח בד יקה
למודליות האנגליתספציפיות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מידע 1-19795-04-00-0 ביומטריים:-טכנולוגיית ביצועים של ודיווח ביצועיבד יקה בד יקות
האנגליתאינטראופרביליות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

המידע 1-19795-05-00-0 תרחיש-טכנולוגיית ביומטריים: ביצועים של ודיווח בד יקה
דירוג וסכמת גישה האנגליתבקרת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

המידע 1-19795-06-00-0 ודיווח-טכנולוגיית מתודולוגיותבד יקה ביומטריים: של ביצועים
תפעול להערכת האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

       
          

            
      

      
       

         
          

       
          

        
           

          
            

            
        

        
         

        
           

           
           

         
      

       
      

       
      

      
      

       
        

       
      

     
         

המידע 1-19795-07-00-0 בדיקת-טכנולוגיית ביומטריים: ביצועים של ודיווח בד יקה
כרטיס גבי על ביומטרית השוואה האנגליתאלגוריתמי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

המידע 1-20000-01-00-0 שירות-טכנולוגיית ניהול למערכת דרישות שירות: האנגליתני הול בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-20000-02-00-0 לניהול-טכנולוגיית מערכות ליישום הנחיות שירות: ני הול

האנגליתשירות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
1-20000-03-00-0 (ISO/IEC 20000-1) 1 המידע הנחיות-טכנולוגיית שירות: ני הול

של ולישימות החלות להגדרת ת הישראלי "התקן האנגליתחל ק 20000י  בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מידע 1-20000-04-00-0 תהליכי-טכנולוגיית ייחוס מודל שירות: האנגליתני הול בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-20000-05-00-0 (ISO/IEC 20000-1) 1 המידע דוגמה-טכנולוגיית שירות: ני הול

התקן של יישום לתוכנית "הישראלית האנגליתחל ק 20000י  בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-20000-09-00-0 ת"י-טכנולוגיית הישראלי התקן ליישום הנחיות שירות: ני הול

ענן 20000-1ISO/IEC(1חל ק 20000 לשירותי האנגלית ) בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-20000-10-00-0 ומונחים-טכנולוגיית מושגים שירות: האנגליתני הול בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ידניות 1-20126-00-00-0 שיניים בדיקה-מברשות ושיטות כלליות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חשמליות 1-20127-00-00-0 שיניים בדיקה-מברשות ושיטות כלליות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
לשימוש 1-20282-01-00-0 מוצרים של ההפעלה להקשר-יו םקלות תכן דרישות יו מי:

משתמש ולאופייני האנגליתהשימוש בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
יום 1-20282-02-00-0 לשימוש מוצרים של ההפעלה "גש-קלות למוצרי בדיקה שיטת יו מי:

ציבורי לשימוש האנגליתוהשתמש" בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מנחים 1-20646-00-00-0 שרירקווי ם עומס למיטוב האנגליתשל ד-אר גונומיים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
רפואיים 1-20857-00-00-0 מוצרים של יבש-עיקור לתיקוף-חו ם לפיתוח, דרישות

רפואיים התקנים של עיקור תהליך של שוטפת האנגליתולבקרה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חינוך-חי נוךאר גוני 1-21001-00-00-0 ארגוני עבור ניהול והנוחיות-מערכות דרישות

האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
רב 1-21003-01-00-0 צנרת בניינים:-מערכות בתוך וקרים, חמים מים למתקני שכ בתית

האנגליתכללי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
צנרת 1-21003-02-00-0 בניינים:-רבמערכות בתוך וקרים, חמים מים למתקני שכ בתית

האנגליתצינורות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
רב 1-21003-03-00-0 צנרת בתוך-מערכות וקרים, חמים מים למתקני שכ בתית

האנגליתבניינים:אבזרים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
רב 1-21003-05-00-0 צנרת בניינים:שכ בתית-מערכות בתוך וקרים, חמים מים למתקני

לייעודה המערכת האנגליתהתאמת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
תת 1-21138-01-00-0 ולביוב לתיעול פלסטיק צנרת לחץ-מערכות ללא -קר קעיים

) קשיח כלורי מפוליוויניל מבני דופן בעלת צנרת -PVVמערכות
U) ומפוליאתילןPP),מפוליפרופילן (PEוקריטריוני לחומרים ):דרישות

ולמערכת לאבזרים לצינורות, האנגליתבי צועים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

      
  

        
      

         
    

        
      

          
         

       
        

       
         

        
      

           
             

         
         

        
         

              
        

           
          

     
      

         
             
              
            

        
         

        
         

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

 Aס ופ,טיקלחי נוציחן פודי לעבם ירזבאות ורוניצ
 (PE):ןליתאילופמו(PP)ןליפורלפופמ (PVC-U),ק טיספלת רנצת וכרמע
ביובלול ועיתלן פודת לעבת רנצת וכרמע-ץ חלא ללם ייעקקר-תת

ח ישקי רוכלל יניווילופמי נבמ

1-21138-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

:(PE) ס ופטי ,קלחו ניאשי נוציחן פודי לעבם ירזבאות ורוניצB 
ן ליתאילופמו (PP)ן ליפורפילופמ (PVC-U),ק יטספלת רנצת וכרמע
ץחלא ללם ייעקקר-תתב יובלול ועילת-ן פודת לעבת רנצת וכרמע

ח ישקי רוכלל יניווילופמי נבמ

1-21138-03-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 תשרת יוצקנולפת ושידר):LI(ק וחי פל ער תסת והאזנ 1-21158-00-00-0 

תיגלנהאה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 םטיקוירפל והינלם יחנמם קווי 1-21500-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
ך ילהתר שוכל שוך ילהתי עוציבל שם ינוטסיטסט-תטיוסטיטסת שיטו

ם ידדמנת וכיאי נייפולא
1-21747-00-00-0 

ת יגלנאהה פבשי לארשין תק 230.00 269.10
ר ורחשי חתפלון נגנמלת ושירדט רפמם: וחון שעת רקבלת וכרמע
ם וחון שעל שי עטב

1-21927-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
י עבטר ורחשלה רקבד יולצת ושידרט רפם:מוחון שעת רקבלת וכרמע

ן שעשל 
1-21927-09-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 חוכת קפסאלם ינקתהלת ושירדט רפמם: וחון שעת רקבלת וכרמע 1-21927-10-00-0 

תירבעהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10 ןוזהמת רשרשבם ינוגראהלכל ת ושידר-וןזמת וחיטבל והינת וכרמע 1-22000-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 ןוזמר וציי :וןזמת וחטיבלם קד-תוינכתו 1-22002-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 הדעהסי תוריש :וןזמת וחטיבלם קד-תוינכתו 1-22002-02-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 תואלקח :וןזמת וחטיבלם קד-תוינכתו 1-22002-03-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 ןוזמת וזיראר וציי :וןזמת וחטיבלם קד-תוינכתו 1-22002-04-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 םייחי לעבלן וזמל שוא ופסמל שר וציי :וןזמת וחטיבלם קד-תוינכתו 1-22002-06-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ם יקדבמם יכרועהם יפולגת ושידר-ון זמת וחיטבל והינת וכרמע
ן וזמת וחיטבל והינת וכרעמלה דעתהם יקפסומ

1-22003-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
י"תי לארשיהן קתהם ושיילת ויחהנ- 22000ון זמת וחיטבל והינת וכרמע 1-22004-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08
ם ייכללת ונורעק-ן וזהמת רשרשבוא ופסהמת רשרשבת וביעק
ם ושיילות כרעמן כתלת ויסיבסת ושיודר

1-22005-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92 תושידר :תיקסעת ופיצרל והינת וכרמע-ה רבחבון חביט 1-22301-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 םיחנמם וויק :תיקסעת ופיצרל והינת וכרמע-ה רבחבון חביט 1-22313-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 עוריאלה נעמלת ושירדם: ורחיל והני-ה רבהחון חביט 1-22320-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
ד ימען ליתאילפו-ם ירקום יחמם ימי נקתמלק יטספלת רנצת וכרמע
י כלל ): PE-RT(הה ובגה רטורפמבט

1-22391-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
ד ימען ליתאילפו-ם ירקום יחמם ימי נקתמלק יטספלת רנצת וכרמע
ת ורוניצ ): PE-RT(הה ובגה רטורפמבט

1-22391-02-00-0 



  

  

        
         

        
           
      
           
     

        
         
      

        
             

       
      

        
    

        
    

            
     

      
     

     
           

         
    

       
        

      
        

            
      

       
    

        
             

          

וקרים 1-22391-03-00-0 חמים מים למתקני פלסטיק צנרת עמיד-מערכות פו ליאתילן
) גבוהה אבזרים PE-RTבט מפרטורה האנגלית ): בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

וקרים 1-22391-05-00-0 חמים מים למתקני פלסטיק צנרת עמיד-מערכות פו ליאתילן
) גבוהה לייעודה PE-RTבט מפרטורה המערכת התאמת האנגלית ): בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן

תהליכים 1-22514-03-00-0 בניהול סטטיסטיות ביצועי-שיטו ת חקרי וביצועים: יכולת
מדודים נתונים עבור בדידיםמכונה חלקים העבריתלגבי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

תהליכים 1-22514-04-00-0 בניהול סטטיסטיות יכולת-שיטו ת אומדני וביצועים: יכולת
ביצועים ומודדי העבריתתה ליך בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

(-תמרוקים 1-22716-00-00-0 נאותים ייצור מנחים GMPתנ אי ייצור):קווים לתנאי בנוגע
העבריתנא ותים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

תוכנה 1-23026-00-00-0 האינטרנט-הנדסת עבור מומלץ אינטרנט,-נו הג אתר הנדסת
אינטרנט אתר של חיים ומחזור אינטרנט, אתר האנגליתני הול בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

חוסן 1-24001-00-00-0 ניהול (מנחת"א)מערכות ארגון של והנחיות-תפקודי דרישות
העבריתלשימוש בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

1-24708-00-00-0 BIOAPI המידע האנגליתפרוטוקול-ביו מטריה-טכנולוגיית בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מידע 1-24709-01-00-0 ליישומים-טכנולוגיית התכנות למנשק התאמה בד יקות

) ונהלים BIOAPIביו מטריים שיטות האנגלית ): בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מידע 1-24709-02-00-0 ליישומים-טכנולוגיית התכנות למנשק התאמה בדיקות

) ביומטרייםBIOAPIביו מטריים שירותים לספקי בדיקה הצהרות האנגלית ): בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
המידע 1-24713-01-00-0 וחליפת-טכנולוגיית אינטרופרביליות עבור ביומטריים פרופילים

ביומטריים ופרופילים ביומטריות מערכות של כללית נתונים:סקירה
האנגלית בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

המידע 1-24713-02-00-0 אינטראופרביליות-טכנולוגיית עבור ביומטריים פרופילים
נתונים:בקרת תעופהוח ליפת בנמלי עובדים עבור פיזית האנגליתגישה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

עבו 1-24713-03-00-0 ביומטריים פרופילים המידע: האנגליתטכנולוגיית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-24714-01-00-0 ליישומים-ביו מטריה-טכנולוגיית וחברתיים שיפוטיים שי קולים

כללית האנגליתמס חריים:הנחיה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-24722-00-00-0 רב-ביו מטריה-טכנולוגיית רב-מיזוג ומיזוג ביו מטרי-מודלי

האנגליתאחר בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מידע 1-24741-00-00-0 לביומטריה-טכנולוגיית האנגליתמדריך בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-24745-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ביומטרי-טכניקות מידע על האנגליתהגנה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-24760-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית זהות:-טכניקות לניהול עבודה מס גרת

ומושגים האנגליתמונחים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-24760-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית זהות:-טכניקות לניהול עבודה מס גרת

ודרישות ייחוס האנגליתאר כיטקטורת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-24761-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ביומטרייה-טכניקות עבור אימות האנגליתהקשר בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
טבעי 1-25000-00-00-0 גז למתקני סיכון אזורי האנגליתסיוו ג בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן



  

  

         
         

      
         

        
         

      
       

             
           

      
        

      
      

       
      

      
       

       
        

            
      

          
       

          
        

          
       

        
      

         
      

        
            

           
       

      

ידע 1-25006-00-00-0 ניהול העבריתדרישות-מערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אנרגייה 1-25745-00-00-0 מדידת לכת: ומסועי דרגנועים מעליות, של אנרגייה בי צועי

האנגליתתק ןואימות בשפה  139.00 118.80ישראלי
אנרגייה 1-25745-02-00-0 חישובי לכת: ומסועי דרגנועים מעליות, של אנרגייה בי צועי

מעליות עבור האנגליתוסיווג בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
דרישות 1-25999-02-00-0 עסקית:מפרט רציפות האנגליתני הול בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
וחום 1-26382-00-00-0 חשמל של משולב לייצור טכניות-מערכות הצ הרות

ורכישה האנגליתלת כנון,הערכה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מערכות 1-26702-00-00-0 המערכות-הנדסת הנדסת תהליך של וניהול העבריתיישום בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
ומושגים-אר גונומיה 1-26800-00-00-0 עקרונות כללית, האנגליתגישה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
המידע 1-27000-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע-טכניקות אבטחת לניהול מערכות

ומינוח- כללית האנגליתסקירה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אבטחה 1-27001-00-00-0 טכניקות המידע: מידע-טכנולוגיית אבטחת לניהול -מערכות

האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
אבטחה 1-27002-00-00-0 טכניקות המידע: אבטחת-טכנולוגיית לניהול כללים קובץ

האנגליתמידע בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27003-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית לניהול-טכניקות מידע מערכות אבטחת

האנגליתהנ חיות- בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-27004-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע-טכניקות אבטחת ניטור,-ני הול

והערכה ניתוח האנגליתמדידה, בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אבטחה 1-27005-00-00-0 שיטות המידע: סיכוני-טכנולוגיית מידעני הול האנגליתאבטחת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27006-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית העורכים-טכניקות לגופים דרישות

מידע אבטחת לניהול למערכות התעדה ומספקים האנגליתמבדקים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-27007-00-00-0 מבדקים-אבטחהטכניקות-טכנולוגיית לעריכת מנחים קווי ם

מידע אבטחת לניהול האנגליתשל מערכות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-27009-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ת"י-טכניקות הישראלי התקן יישום

מגזר 27001 האנגליתדרישות-לפי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
המידע 1-27010-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית של-טכניקות המידע אבטחת ני הול

בין בין-תק שורת תקשורת ושל האנגליתאר גונית-מגזרית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-27011-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אבטחת-טכניקות לבקרות כללים קובץ

ת"י הישראלי התקן על המבוססות בזקעבור 27002מידע אר גוני
האנגלית(ט לקומוניקציה) בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

המידע 1-27013-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית של-טכניקות משולב ליישום הנ חיות
ת"י הישראליים האנגלית 1חלק 20000ות"י 27001התק נים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

המידע 1-27014-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע-טכניקות אבטחת האנגליתני הול בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
המידע 1-27016-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע-טכניקות אבטחת כלכל ה-ני הול

האנגליתאר גונית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

        
             

        
            

        
      
          
       

       
             
       

      
       

         
      

          
     

         
     

         
      

       
       

      
      

       
        

           
             
        

        
        

           
      

        
      

      

המידע 1-27017-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית כללים-טכניקות אבטחתקובץ לבקרות
"י ת הישראלי התקן על המבוססות ענן לשירותי האנגלית 27002מידע בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

המידע 1-27018-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע-טכניקות על להגנה יישום כללי
) אישי אישיPLLמז הה מזהה מידע כמעבדי הפועלים ציבוריים בעננים בשפ ) ישראלי  174.10 148.80ה האנגליתתק ן

המידע 1-27019-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית לתעשיית-טכניקות מידע אבטחה בקרות
האנרגטית האנגליתהתועלת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

המידע 1-27021-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית כשירות-טכניקות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-27031-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית טכנולוגיות-שיט ות למוכנות מנחים קווי ם

עסקית לרציפות והתקשורת האנגליתהמידע בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-27032-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית סייבר-טכניקות לאבטחת מנחים האנגליתקווי ם בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27033-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית כללית-טכניקות סקירה רשת: אבטחת

האנגליתומושגים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-27033-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מנחים-טכניקות קווים רשת: אבטחת

רשת אבטחת של וליישום בשפהלת כן ישראלי  205.92 176.00האנגליתתק ן
המידע 1-27033-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית רשתות-טכניקות תרחישי רשת: אבטחת

בקרה-מקושרות וסוגיות תכן טכניקות האנגליתאיו מים, בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-27033-04-00-0 (GATEWAYS) המידע אבטחה-טכ נולוגיית רשת:-טכניקות אבטחת

באמצעות רשתות בין תקשורת אבטחת אבטחה האנגלית שערי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-27033-05-00-0 (VPNS) המידע אבטחה-טכנולוגיית רשת:-טכניקות אבטחת

באמצעות רשתות בין תקשורת אבטחת וירטואליות פרטיות האנגלית רשתות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
המידע 1-27033-06-00-0 אבטחה-טכנולוגיית גישה-טכניקות אבטחת רשת: אבטחת

האנגליתאל חוטית IPלרשת  בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
המידע 1-27034-01-00-0 אטחה-טכנולוגיית כללית-טכניקות סקירה יישומים: אבטחת

האנגליתומושגים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27034-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מסגרת-טכניקות יישומים: אבטחת

נורמטיבית האנגליתאר גונית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27034-05-00-0 אבטחה-טכנולוגיית נתונים-טכניקות מבנה יישומים: אבטחת

יישומים אבטחת בקרות ושל ישראלישל פרוטוקולים האנגליתתק ן  237.04 202.60בש פה
המידע 1-27034-06-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מקרים-טכניקות חקר יישומים: האנגליתאבטחת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27035-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע:-טכניקות אבטחת אירועי ני הול

אירועים לניהול ישראליעקרונות האנגליתתק ן  174.10 148.80בש פה
המידע 1-27035-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית מידע:-טכניקות אבטחת אירועי ני הול

לאירוע תגובה עבור ולהכנה לתכנון מנחים האנגליתקווי ם בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
המידע 1-27036-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית לקשרי-טכניקות מידע ספקים:אבטחת

ומושגים כללית האנגליתסקירה בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
המידע 1-27036-02-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ספקים:-טכניקות לקשרי מידע אבטחת

האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

      
    

      
      

           
       

         
       

      
       

        
          
       

         
        

       
        

      
       

      
        

       
        

          
          
      

   
      

       
          

       
       

      
       

        
        

         
            

המידע 1-27036-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית לקשרי-טכניקות מידע ספקים:אבטחת
המידע בטכנולוגיית האספקה שרשרת לאבטחת מנחים קווי ם

האנגליתוהתקשורת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-27036-04-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ספקים:-טכניקות לקשרי מידע אבטחת

ענן. שירותי של לאבטחה מנחים האנגליתקווי ם בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-27037-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית לאיסוף,-טכניקות לזיהוי, הנ חיות

דיגיטליות ראיות של ולשימור האנגליתלר כישה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-27038-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית של-טכניקות דיגיטלית להסרה מפרט

האנגליתמידע בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
1-27039-00-00-0 (IDPS) המידע אבטחה-טכנולוגיית והפעלה-טכ ניקות פריסה בחירה,

וגילוי מניעה מערכות של האנגלית מחדר בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המידע 1-27040-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית אחסון-טכניקות האנגליתאבטחת בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
המידע 1-27041-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית התאמה-טכניקות להבטחת הנ חיות

אירוע. לחקירת שיטה של האנגליתוה לימות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-27042-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית ולפיענוח-טכניקות לניתוח מנחים קווי ם

דיגיטליות בשפהשל ראיות ישראלי  139.00 118.80האנגליתתק ן
המידע 1-27043-00-00-0 אבטחה-טכנולוגיית בחקירת-טכ ניקות ותהליכים עקרונות

האנגליתאירוע בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מידע 1-27050-01-00-0 אבטחה-טכנולוגיית כללית-טכניקות סקירה אלקטרוני: גי לוי

האנגליתומושגים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המידע 1-27050-03-00-0 אבטחה-טכנולוגיית כללים-טכניקות קובץ אלקטרוני: גי לוי

אלקטרוני האנגליתלגילוי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
הבריאות 1-27799-00-00-0 בתחום הבריאות-אינפורמטיקה בתחום מידע אבטחת ני הול

ת"י הישראלי בתקן שימוש האנגלית 27002בא מצעות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
האספקה 1-28000-00-00-0 לשרשרת אבטחה ניהול דרישות-מערכות האנגליתמפרט בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
האספקה 1-28001-00-00-0 לשרשרת אבטחה ניהול מיטביים-מערכות עבודה נו הגי

האספקה שרשרת של אבטחה דר ישות-ותוכניותהערכות-ליישום
האנגליתוהנחיות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

האספקה 1-28002-00-00-0 לשרשרת אבטחה ניהול בשרשרת-מערכות חוסן פיתוח
לשימוש-האספקה הנחיות עם האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

האספקה 1-28003-00-00-0 לשרשרת אבטחה ניהול העורכים-מערכות לגופים דרישות
לשרשרת אבטחה ניהול למערכות התעדה ומספקים מבדקים

האנגליתהאספקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
האספקה 1-28004-00-00-0 לשרשרת אבטחה ניהול התקן-מערכות ליישום מנחים קווים

ת"י האנגלית 28000הישראלי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
האספקה 1-28004-02-00-0 לשרשרת אבטחה ניהול ליישום-מערכות מנחים קו וים

ת"י הישראלי ת"י28000התקן הישראלי התקן ליישום מנחים קווים : 
וקטנים 28000 בינוניים ים נמלי בתפעול האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

        
       

          
      

        
       

          
       

          
     

      
       

     
       

          
     

       
         

     
       

        
     

       
         

     
          

            
     

           
       

        
          

       
       

           
           

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00

ם ושיילם יחנמם יוקו-ה קפסהאת רשרשלחה טבאל והינת וכרמע
ן קתהם ושיילת ופסונת יופיפצסת ויחנה :28000י "תי לארשיהן התק

ם ילמנט עמל(ם ינטקום יינוניבם יקסעי דיעל  28000י "תי לארשהי
ם) ייימ

1-28004-03-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08

ם ושליים יחנמם יוקו-ה קפסאהת רשרשלחה טבאל והינת וכרמע
ן קתהם ושיילת ופסונת יופיפצסת ויחנה :28000י "תי לארשיהן התק

א היי "תי לארשיהן קתלמה אתההאם  28000 28001י "תי לארשהי
ת ילוהינה רמט

1-28004-04-00-0 

יתגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 -ע דיהמת ייגולונטכ תויטרפת רגמסחה טבאת וקינטכ- 1-29100-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

ם ירידסתל שמה אתהת קידבלה יגולודומת-ע דיהמת ייגולונטכ
 19794: י"תי לארשיהן תקבדר גומכם יירטמויבם ינותנת פיללח
ה מאתהת קידבלת כללומה יגולודומת

1-29109-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ם ירידסתל שת ומאותת קידבלה יגולודומת-ע דיהמת ייגולונטכ
י "תי לארשיהן תקבדר גומכם יירטמיובם ינותנת פילחלם) טימרו(פ

ת ועבצאת עיבטטי רפל עם ינותנ :19794

1-29109-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10

ם ירידסתל שת ומאותת קידבלה יגולודומת-ע דיהמת ייגולונטכ
י "תי לארשיהן תקבדר גומכם יירטמיובם ינונתת פילחלם) טימרו(פ

ת ועבצאת עיבטת נומתל עם ינותנ :19794

1-29109-04-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

ם ירידסתל שת ומאותת קידבלה יגולודומת-ע דיהמת ייגולונטכ
י"תי לארשיהן תקבדר גומכם יירטמיובם ינותנת פילחלם) טימרו(פ

ם ינפהת נומתל עם ינונת 19794: 

1-29109-05-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 59.90 70.08

ם ירידסתל שת ומאותת קידבלה יגולוגומת-ע דיהמת ייגולונטכ
י "תי לארשיהן תקבדר גומכם יירטמיובם ינותנת פילחלם) טימרו(פ

ם דהי כלת נומתל עם ינותנ :19794

1-29109-09-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96
-ע דיהמת ייגולונטכ ת ירטמיובה ייגולונכטבש ומשיה ירטמביו-
ת וויהזל והינלם יירחסמם יכילהתבום ימושבי

1-29144-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04 -עדיהמת ייגולונטכ תועיפגוי ליגך ילתהחה טבאת וקינטכ- 1-29147-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ה דימעך רולצם יעוציבת ושידרוט רילפת ויחהנ-ע דיהמת ייגולונטכ
ה ירטמיובבם ישמתשהמם ימושייבת ושימשהוחה טבאהי כרובצ

1-29156-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
-ע דיהמת ייגולונטכ ת וכרעמן כתע וציבלך ימדרה יירטמביו-
ת ושיגנות וללכוה יירטמביו

1-29194-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92 יטמטוואל ובגבי רטמיובוי היזלע סוני כילתה 1-29195-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 תירטמיובה שכרהלת יוחהנ 1-29196-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92 תרגס:מתירטמיובהמה יגדהת וכאי-עדיהמת ייגולונטכ 1-29794-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 תושידר :תיתיבת שרי באשמל והני-ע דיהמת ייגולונטכ 1-30100-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארישן תק 88.00 102.96 -עדיהמת ייגולונטכ תועיפגבל ופיטי כילתהחהטבאת וקינטכ- 1-30111-00-00-0 



  

  

      
       

       
       

         
     

          
          

         
     

          
               

         
      

        
         

           
           

           
       

          
              

       
          

         
        

        
       

       
     

       
    

         
          

         
          

    

דרישות 1-30386-00-00-0 (טלקומוניקציה); בזק רשת ציוד אלקטרומגנטית: תאימות
אלקטרומגנטית האנגליתתאימות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

1-30401-00-00-0 ) ספרתי שמע שידור רדיו; שידור ניידים,DABמערכות למקלטים ( 
וקבועים האנגליתמיט לטלים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

1-30468-00-00-0 DVB במערכות (SI) שירותים על למידע דרישות מפרט ;(DVB) שידור
ספרתי האנגלית חוזי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

1-30743-00-00-0 ) ספרתי חוזי כתוביות DVBשידורי מערכות האנגלית ): בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-30744-00-00-0 ) ספרתי חוזי עבור DVBשידור ערוץ של ואפנון קידוד מסגרות, מבנה ;( 

קרקעיים ספרתיים טלוויזיה האנגליתשידורי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ספרתי( 1-30798-00-00-0 שמע הפצה DABשידור מתואם-):מנשקי ספרתי בסיס -מנשק

תשעים של פזה ובהפרש האנגליתמע לותפז ה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-30799-00-00-0 ) ספרתי שמע הפצה DABשידור מנשקי קבוצתי-): העברה האנגליתמנשק בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מנחים 1-31000-00-00-0 וקווים סיכונים:עקרונות העבריתני הול בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ת"י 1-31000-01-00-0 הישראלי התקן למימוש סיכונים:הנחיות ני הול31000-ני הול

מנחים-סי כונים וקווים האנגליתעקרונות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
והגדרות 1-31000-73-00-0 מונחים סיכונים: העבריתני הול בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
סיכונים 1-31010-00-00-0 סיכונים-ני הול להערכת העבריתשיטות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
1-31192-00-00-0 ) ספרתי חוזי נתוניםDVBשידור לשידור דרישות האנגלית ): בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-31234-00-00-0 (MOT) מולטימדיה עצמי העברת ספרתי (DAB):פרוטוקול שמע בשפה שידור ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
תאימות 1-31489-03-00-0 תקן רדיו: ספקטרום וענייני אלקטרומגנטית תאימות

רדיו שירותי ושל רדיו ציוד של מיוחדים-אלקטרומגנטית תנ אים
קצרי שבין-להתקנים בתדרים הפועלים ך 9טוו ח האנגליתגה"ר- 642קה"ר בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

לתאימות 1-31489-34-00-0 תקן רדיו: ספקטרום וענייני אלקטרומגנטית תאימות
לסםקי מיוחדים תנאים רדיו שירותי ושל רדיו ציוד של אלקטרומגנטית

ניידים לטלפונים חיצוניים האנגליתכו ח בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ספקטרום 1-32077-01-00-0 וענייני אלקטרומגנטית עבור-) ERMרד יו(מאימות שידור ציו ד

ספרתיים שמע שידורי של (-שירות טכנייםT-DABקר קעיים ):אופיינים
בדיקה האנגליתושיטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

1-32077-02-00-0 R&TTE סעיף לפי האירופית 3.2מהורמנים הדירקטיבה של [EN] 
אירופיים תקנים :(T-DAB) ציוד שירו עבור שמע שידור שידורי ת של

קרקעיים-ספרתיים - (ERM) אלקטרומגנטית תאימות ספקטרום וענייני
האנגלית רדיו בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

חום 1-32700-00-00-0 בהסעה-מח ליפי הפועלים באוויר מקוררים ("קרר ") קירור גז מעבי
ביצועים-מאולצת  לקביעת בדיקה בשפהתה ליכי ישראלי  237.04 202.60האנגליתתק ן

1-32755-00-00-0 (DVB-T2) מערכת עבור מסגרות מבנה עבור ערוץ של ואפנון קידוד
טלוויזיה שידורי של שני דור קרקעיים ספרתיים ;(DVB) חוזי שידור

האנגלית ספרתי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן



  

  

          
        

            
         

             
           

            
          

          
            
           

           
             

        
          

       
         

         
        

          
        

     
          

        
             

      
        

      
          

            
       

       
          

חום 1-32800-00-00-0 אוויר-מח ליפי מקררי מאולצת יחידות בהסעה הפועלות -לקירור
ביצועים לקביעת בדיקה האנגליתתה ליכי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

שוחד 1-37001-00-00-0 מניעת ניהול לשימוש-מערכות והנחיות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
ובנות 1-37100-00-00-0 חכמות וקהילות מונחים-ערים האנגליתוהגדרותקיי מה: בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בר 1-37120-00-00-0 בקהילות-פיתוח חיים-קיי מה ולאיכות עירוניים לשירותים האנגליתמדדים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
אישיים 1-38300-00-00-0 מחשוב מוצרי של האנרגייה צריכת האנגליתמדידת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-38500-00-00-0 ארגונים-טכנולוגיית עבור המידע טכנולוגיית על ובקרה האנגליתני הול בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ניהול 1-40000-00-00-0 תקני הטמעת לקידום מנחים העבריתקווי ם בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
למוליכי 1-42801-01-00-0 חיבור פוטנציאלים:המחברהתקן הגרמניתהשוואת בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
המחבר 1-42801-02-00-0 בית פוטנציאלים: השוואת למוליכי חיבור הגרמניתהתקן בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
ודרישות 1-44200-01-00-0 טכני מפרט וקונווקטורים: (רדיאטורים האנגליתמקרנים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ודירוג 1-44200-02-00-0 בדיקה שיטות וקונווקטורים (רדיאטורים) האנגליתמקרנים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בתעסוקה 1-45001-00-00-0 ובריאות בטיחות ניהול לשימוש-מערכות והנחיות העבריתדרישות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
אנרגייה 1-50001-00-00-0 ניהול לשימוש-מערכות והנחיות העבריתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אנרגייה 1-50002-00-00-0 לשימוש-מבדקי והנחיות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אנרגייה 1-50003-00-00-0 לניהול והתעדה-מערכות מבדק המספקים לגופים דרישות

אנרגייהשל  לניהול האנגליתמערכות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
אנרגייה 1-50004-00-00-0 ניהול של-מערכות ולשיפור לתחזוקה ליישום, הנ חיות

אנרגייה ניהול האנגליתמערכת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
אנרגייה 1-50006-00-00-0 ניהול אנרגייה-מערכות ביצועי בקווימדידת שימוש בא מצעות

אנרגייה לביצועי ובמדדים לאנרגייה והנחיות-בסיס כלליים עקרונות
האנגלית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

אנרגייה 1-50015-00-00-0 ניהול בארגונים-מערכות אנרגייה ביצועי של ואימות -מדידה
והנחיות כלליים האנגליתעקרונות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

באנרגייה 1-50047-00-00-0 בארגונים-חיסכון באנרגייה חיסכון של האנגליתקב יעה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-50083-09-00-0 DVB/MPEG-2 הובלה זרמי עבור דומה מקצועי ולציוד (CATV/SMATV) 

אותות עבור כבלים רשתות הידודיים: ושירותים קול אותות טלוויזיה,
טל למוקדי האנגלית מ"כ/אק"מנשקים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

התקינה 1-50090-01-00-0 מבנה ובבניינים: בבתים אלקטרוניות האנגליתמערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מוצרים 1-50090-08-00-0 של התאמה הערכת ובבניינים: בבתים אלקטרוניות בשפהמערכות ישראלי  53.00 45.30האנגליתתק ן
קלות 1-50119-00-00-0 לרכבות קבועים-יישומים במערכות-מת קנים עיליים קווי מגע

חשמלית האנגליתהנעה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
רכבת 1-50121-01-00-0 כללי-יישומי אלקטרומגנטית: האנגליתתאימות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

       
        

        
      

            
       

       
       

       
       

    
        

        
     

        
           

         
       

            
              

           
       
        

        
      

         
         

          
          

       
      

          
      

       
       

         

רכבת 1-50121-02-00-0 הרכבת-יישומי מערכת של פליטה אלקטרומגנטית: תאימות
החיצון לעולם האנגליתבכללותה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

רכבת 1-50121-03-01-0 הרכבת-יישומי צי אלקטרומגנטית: קטרים-תאימות רכבת,
האנגליתוקרונות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

רכבת 1-50121-03-02-0 הרכבת-יישומי צי אלקטרומגנטית: האנגליתמכשור-תאימות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
רכבת 1-50121-04-00-0 מכשור-יישומי של וחסינות פליטה אלקטרומגנטית: תאימות

(טלקומוניקציה) הבזק ומכשור האנגליתהאיתות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
רכבת 1-50121-05-00-0 מתקנים-יישומי של וחסינות פליטה אלקטרומגנטית: תאימות

כוח לאספקת קבועים האנגליתומ כשור בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
אזעקה 1-50130-04-00-0 מערכות אלקטרומגנטית: מוצרים:-תאימות למשפחת תקן

למערכות  אש, אזעקת מערכות לרכיבי חסינות לגילוידרישות אז עקה
במעגל טלוויזיה למערכות שוד, לאירועי אזעקה למערכות פריצות,

מצוקה למצבי אזעקה ולמערכות גישה לבקרת אזעקה למערכות סגור,
האנגלית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

למוניות 1-50148-00-00-0 אלקטרוניים העבריתמונים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ציבוריות 1-50160-00-00-0 חשמל מרשתות המסופק החשמל מתח האנגליתאו פייני בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
בדיקה 1-50194-01-00-0 שיטות ביתי: לשימוש בעירים גזים לגילוי חשמלי מכשור

ביצועים האנגליתודרישות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
שטוחים 1-50214-00-00-0 כלוריכב לים פוליוויניל מעטה בעלי האנגליתגמישים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ביתי 1-50242-00-00-0 לשימוש חשמליים כלים ביצועים-מדיחי למדידת האנגליתשי טות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביתי 1-50285-00-00-0 לשימוש חשמל נורות של אנרגטית מדידה-נצילות האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
1-50320-00-00-0 (DCSR) למקלטים DAB פקודות קבוצת של דרישות מפרט :(DAB) 

ספרתי שמע שידורי (DCSR) למקלטים DAB קבוצת של דרישות מפרט
פקודות :(DAB) ספרתי שמע האנגלית שידור בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

הינעתו צאי 1-50443-00-00-0 מערכות ידי על הנגרמים בצנרת אלקטרומגנטיות הפ רעות
כוח אספקת מערכות ידי על או/וגם חילופים בזרם גבוה במתח חש מלי

חילופים בזרם גבוה האנגליתבמתח בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תלת 1-50464-01-00-0 חלוקה לתדר-שנא י בשמן טבולים הספק 50מו פעיים בעלי הרץ,

עד-50מ מ 2500קו"א גבוה שאינו במתח ציוד עם -36קו"א,לשימוש
וסימון-ק"ו אנרגטית האנגליתיעילות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

ולמערכות 1-50491-02-00-0 ובבניינים בבתים אלקטרוניות למערכות כלליות דרישות
סביבתיים תנאים בבניינים: ובקרה האנגליתאוטו מציה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

ולמערכות 1-50491-04-01-0 ובבניינים בבתים אלקטרוניות למערכות כלליות דרישות
למוצרים כלליות תפקודית בטיחות דרישות בבניינים: ובקרה אוטו מציה

ובבניינים בבתים אלקטרוניות במערכות משולבים להיות המיועדים
בבניינים ובקרה אוטומציה ישראליוב מערכות האנגליתתק ן  205.92 176.00בש פה



  

  

      
      

         
      

           
       
         

           
       

          
       

       
         

          
      

         
     

      
          
           
           

      
          
        

     
        

       
       

       
          

        
        

           
             

        
          

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ת וכרעמלום יניינבבום יתבבת וינורטקלאת וכרעמלת יוכללת ושידר
ם יתבבת וינורטקלאת וכרעמת ונקתהם: יניינבבה רקבוה יצמאוטו
ה נקתהון ונתכ-ם יניינובב

1-50491-06-01-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ת וכרעמלום יניינבבום יתבבת וינורטקלאת וכרעלמת יוכללת ושידר
-מה כחה יינמם: יניינבבה רקבוה יצמאוטו י נוציחצג ם ושיילט רמפ-
ן כרלצוט פש

1-50491-11-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

ק פסהי לעב ,הרץדר תלש ביס ופטימם ייעפמו- 50תלתת קולחי שנא
מ ל ודגו ניאשח תמבד יוצר ובעש ומילש ,א"קו 3150 36-ד עא "קו-100מ

ן ומיסות יטגרנאת וליעי :וק"

1-50541-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

 (SAM)ה צמחלטי לינאל דומבו (EPA)ע ניהת וכרעמל שי לגוקאן תכ
י ענתמל ש ,ת יולמשחם ימושייהל שוק פסהת קינורטקלאל ש ,םיעומנ

תעיבקלת יוכללת ושידרמהם:ם יענוהמל שה ייגראנת וצלינלם ינתק
ב חרוהמר צוהמת שיגבש ומישת ועצמאבי למשחע ניה

1-50598-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02

ל ש ,םיעונמי ענתמל ש ,תיולמשחע ניהת וכרעמל שי גולוקאן תכ
ת וליצני דדממהם: ם יעונהמם ימושייהל שוק פסהת קינורטקאל
ם יעונמי ענתמלות וילמשחע ניהת וכרעלמה ייגראנ

1-50598-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ק פסהת וכרעמבת יונומרההת רקבלת ושידרום ילצמומה דובעי כלל
י למחש

1-51900-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארישן תק 148.80 174.10 םיחנומות ונורקע ,תיכללה ריסק-ם יסכנל והני 1-55000-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00 -ם יסכנל והני תושידרל והינת וכרמע- 1-55001-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
-ם יסכנל והני י "תי לארשיהן תקהם ושיילם יחנמם קוויל והינת וכרמע-

55001 
1-55002-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 גהיפסבם ימם ומיחלום ימן ונילצת ודייח 1-56000-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02 םיעוציבוג וריד:תובבותסמל משחת ונומכ 1-60034-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת וליצנום ידספהת עיבקלת וינקתת ויטש :תובבותסמל משחת ונומכ
 )הרירגי בכרלת ונוכמט עמל(ת וקידבת ועצמבא

1-60034-02-01-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
 IE)ת לתה ארשהי עונמל שת וליצנת ומר :תובבותסמל משחת ונומכ

ם ייבוכל ,םייעפומ,ד וק(ה עובקת ורימהב
1-60034-30-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ת יטגראנת וליצני לעבם יעונמת ריחב :תובבותמסל משחת ונומכ
ם ושיילך ימדר-הנתשמת ורימהי לעבם ימושיית ובלר

1-60034-31-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02

ש ומישלוי תיבש ומישלת יוכללה רואתת ורטמלטן סגנוטט הלת ורנו
ת יוללכה רואתת ורטמלן טסגנוטט הלת ורונם יעוציבת ושידר-מהדו

ם יעוציבת ושידר-מה ודש ומישלוי תיבש ומילש

1-60064-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02 תוחיטבת ושידר-מה ודי נורטקלאר ושכמוי זוחוע משר ושמכ 1-60065-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02 יכלל :קפסהי שנא 1-60076-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02 תיוכללת ושידר-ד יוצ :תוציפנת ורפסומאט 1-60079-00-00-0 



  

  

        
    

            
           

           
          

             
           

            
            
           

        
       

            
          

            
          

       
          

          
      

       
           

     
        

         
        

        
           

       
         

    
            
            

1-60079-01-00-0 "D" חסינות מעטפות באמצעות ציוד על הגנה : נפיצות אט מוספרות
האנגלית להבה בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

1-60079-02-00-0 "P" בלחץאט מוספרות מעטפות באמצעות ציוד על הגנה האנגליתנפיצות: בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-60079-05-00-0 "Q" אבקה מילוי באמצעות ציוד על הגנה נפיצות: האנגלית אטמוספרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-60079-06-00-0 "O" טבילה באמצעות ציוד על נפיצות:הגנה האנגליתבנוזלאט מוספרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-60079-07-00-0 "E" מוגברת בטיחות באמצעות ציוד על הגנה נפיצות: האנגלית אטמוספירות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
אזורים 1-60079-10-01-0 מיון נפיצות: גזים-אט מוספרות של נפיצות ישראליאט מוספרות לתקן לאנגלית  374.99 320.50תר גום
אזורים 1-60079-10-02-0 נפיצות:מיון אבק-אט מוספרות של נפיצות האנגליתאט מוספרות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-60079-11-00-0 "I" עצמותית בטיחות באמצעות ציוד על הגנה נפיצות: האנגלית אטמוספרות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
חשמל 1-60079-14-00-0 מתקני של והקמה בחירה תכן, נפיצות: האנגליתאט מוספרות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-60079-15-00-0 "N" מטיפוס בהגנה ציוד על הגנה נפיצות: האנגלית אטמוספרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
גזים: 1-60079-16-00-0 של נפיצות באטמוספרות לשימוש חשמלי מלאכותיציוד אוו רור

אנליזות בהם שנערכות מבנים ישראלילהגנת  139.00 118.80תק ן
חשמל 1-60079-17-00-0 מתקני של ותחזוקה בדיקה נפיצות: האנגליתאט מוספרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-60079-18-00-0 "M" כמיסה באמצעות ציוד של הגנה נפיצות: בשפה אטמוספרות ישראלי  237.04 202.60האנגליתתק ן
ציוד 1-60079-19-00-0 של והשבחה שיפוץ תיקון, נפיצות: האנגליתאט מוספרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אדים 1-60079-20-01-0 ושל גזים של למיון חומרים אופייני נפיצות: שיטות-אט מוספרות

ונתונים האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
עצמותית 1-60079-25-00-0 בטיחות עם חשמליות מערכות נפיצות: האנגליתאט מוספרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-60079-26-00-0 GA הגנה דרגת בעל ציוד נפיצות: האנגלית אטמוספרות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
ומערכות 1-60079-28-00-0 ציוד על הגנה נפיצות: המשתמשיםאט מוספרות תמסורת

אופטית האנגליתבקרינה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
גז 1-60079-29-01-0 גלאי נפיצות: דליקים-אט מוספרות גזים גלאי עבור ביצועים דרישות

האנגלית בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
גז 1-60079-29-02-0 נפיצות:גלאי שימוש-אט מוספרות התקנה, שלבחירה, ות חזוקה

וחמצן דליקים גזים האנגליתגלאי בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
גז 1-60079-29-03-0 גלאי נפיצות: של-אט מוספרות פונקציונלית לבטיחות הנ חיות

גז לגילוי קבועות האנגליתמערכות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
גז 1-60079-29-04-0 גלאי נפיצות: עם-אט מוספרות דליקים גזים לגלאי ביצועים דרישות

פתוח האנגליתנתיב בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-60079-31-00-0 "T" באמצעות אבק הצתת מפני ציוד על הגנה נפיצות: אט מוספרות

האנגלית מעטפות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
סטטי 1-60079-32-01-0 חשמל סיכוני נפיצות: האנגליתמדריך-אט מוספרות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
סטטי 1-60079-32-02-0 חשמל סיכוני נפיצות: האנגליתבד יקות-אט מוספרות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן



  

  

          
           

            
          

       
     

        
           

         
        

          
           

        
           

             
        

          
         

             
        

        
        

       
        

            
        

            
        

          
        

            
        

        
        

        

1-60079-33-00-0 "S" מיוחדת בהגנה ציוד על הגנה נפיצות: האנגלית אטמוספרות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
כיפות 1-60081-00-00-0 שתי בעלות פלואורניות ביצועים-נורות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
וחשמליים 1-60086-02-00-0 פיזיים מאפיינים עבור דרישות מפרטי ראשוניות: האנגליתסו ללות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ראשוניות: 1-60086-05-00-0 מימיסו ללות אלקטרוליט עם סוללות האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
עופרת 1-60095-01-00-0 מטיפוס התנעה בדיקה-מצברי ושיטות כלליות דרישות חו מצה:

האנגלית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לשימוש-אלקטרואקוסטיקה 1-60118-04-00-0 השראה לולאת מערכות שמיעה: עזרי

שמיעה מערכת-בעזרי ביצועי האנגליתדר ישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
עבור 1-60127-01-00-0 כלליות ודרישות זעירים נתיכים עבור הגדרות זעירים: נתיכים

זעירים ניתכים האנגליתמו ליכים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ניתכים 1-60127-02-00-0 מוליכים זעירים: האנגליתבתרמיליםנתיכים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
במיוחד 1-60127-03-00-0 זעירים ניתכים מוליכים זעירים: האנגליתנתיכים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-60127-04-00-0 ) אוניברסלים מודולריים ניתכים מוליכים זעירים: -) UMFנתיכים

ועל קדחים דרך ךהתקנה האנגליתמשטחיםטי פוסים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
זעירים 1-60127-06-00-0 ניתכים מוליכים עבור נתיך בתי זעירים: האנגליתנתיכים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
פלואורניות 1-60155-00-00-0 לנורות להט האנגליתמד לקי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
גבוהנורות 1-60188-00-00-0 בלחץ כספית ביצועים-אד י ישראלידרישות  237.04 202.60תק ן
נמוך 1-60192-00-00-0 בלחץ נתרן אדי ביצועים-נורות ישראלידרישות  205.92 176.00תק ן
מכונות 1-60204-01-00-0 כלליות-בטי חות דרישות מכונות: של חשמלי האנגליתציו ד בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
גדולים 1-60227-01-00-0 שאינם נקובים למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים כב לים

כלליות-450/750מ האנגליתוו לט:דרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
גדולים 1-60227-02-00-0 שאינם נקובים למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים כב לים

בדיקה-450/750מ ישראליוו לט:שיטות האנגליתתק ן  205.92 176.00בש פה
גדולים 1-60227-03-00-0 שאינם נקובים למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים כב לים

קבוע-450/750מ לתיול המיועדים מעטה ללא האנגליתוו לט:כבלים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
נקובים 1-60227-04-00-0 למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים גדוליםכב לים שאינם

קבוע-450/750מ לתיול המיועדים מעטה בעלי האנגליתוו לט:כבלים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
גדולים 1-60227-05-00-0 שאינם נקובים למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים כב לים

(פתילים)-450/750מ גמישים כבלים ישראליוו לט: לתקן לאנגלית  237.04 202.60תר גום
גדולים 1-60227-06-00-0 שאינם נקובים למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים כלים

גמישים-450/750מ לחיבורים וכבלים למעליות עגולים כבלים האנגליתוו לט: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
גדולים 1-60227-07-00-0 שאינם נקובים למתחים כלורי בפוליוויניל מבודדים כב לים

שני-450/750מ בעלי מסוככים ולא מסוככים גמישים וו לט:כבלים
יותר או האנגליתמו ליכים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

מבודדים 1-60228-00-00-0 בכבלים האנגליתמו ליכים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן



  

  

           
         

       
         

       
         

           
         

         
         

       
         

        
       

            
         

           
         

          
          

         
         

          
       

      
         

        
       

        
     

      
        

       
      

       
        

       
         

אדיסון 1-60238-00-00-0 מטיפוס תבריג בעלי נורה האנגליתבתי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בגומי 1-60245-01-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

כלליות האנגליתוו לט:דרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בגומי 1-60245-02-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

בדיקה בשפהוו לט:שיטות ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
בגומי 1-60245-03-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

בחום עמידים בסיליקון מבודדים כבלים האנגליתוו לט: בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
בגומי 1-60245-04-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

גמישיםוו לט: וכבלים האנגליתפתילים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בגומי 1-60245-05-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

למעליות האנגליתוו לט:כבלים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בגומי 1-60245-06-00-0 מבודדים גדולים-כב לים שאינם נקובים - 450/750ממת חים

בקשת ריתוך לאלקטרודת האנגליתוו לט:כבלים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בגומי 1-60245-07-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

אתילן בגומי מבודדים בחום-וו לט:כבלים עמידים אצטט האנגליתויניל בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בגומי 1-60245-08-00-0 מבודדים מ-כב לים גדולים שאינם נקובים - 450/750מת חים

גבוהה גמישות הדורשים ליישומים פתילים האנגליתוו לט: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
כללי 1-60252-01-00-0 חילופים: לזרם מנועים ומיון-קב לי בדיקות דר ישות-בי צועים,

ולתפעולהנ חיות-בטי חות האנגליתלהתקנה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
עופרת 1-60254-01-00-0 מטיפוס הנעה בדיקה-מצברי ושיטות כלליות האנגליתחו מצה:דרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הגנה 1-60255-06-00-0 וציוד מדידה ממסרי חשמליים: ישראליממסרים  269.10 230.00תק ן
כלליות 1-60269-01-00-0 דרישות נמוך: למתח האנגליתנתיכים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-60269-02-00-0 K עד A בידי לטיפול לנתיכים מיוחדות דרישות נמוך: למתח נתיכים

(נתיכים מורשים אנשים בעיקר) תעשייתי למערכות-לשימוש דו גמות
נתיכים של בשפה תקניות ישראלי  486.02 415.40האנגליתתק ן

1-60269-03-00-0 F עד A בידי לשימוש לנתיכים מיוחדות דרישות נמוך: למתח נתיכים
מיומנים שאינם אנשים ושלשימושים ביתי לשימוש המיועדים (נתיכים

של-דו מים) תקניות למערכות דוגמות האנגלית נתיכים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
בתי 1-60309-01-00-0 כלליות-תקעים, דרישות : בתעשייה לשימוש חיבור ומערכות תקע

האנגלית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בתי 1-60309-02-00-0 חליפות-תקעים, דרישות : בתעשייה לשימוש חיבור ומערכות תק ע

האבזרים של והשפופרות הפינים האנגליתלמידות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
דומים: 1-60320-01-00-0 ולשימושים ביתי לשימוש חשמל למכשירי חיבור מערכות

כלליות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
דומים: 1-60320-02-01-0 ולשימושים ביתי לשימוש חשמל למכשירי חיבור מערכות

תפירה למכונות חיבור האנגליתמערכות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
דומים: 1-60320-02-02-0 ולשימושים ביתי לשימוש חשמל למכשירי חיבור מערכות

מכשירים בין ביני לחיבור האנגליתמערכות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

       
          

        
             

              
             

          
         

         
         

         
         

        
       

      
        

      
       

      
         

      
      

         
     

     
      

       
         

           
           
     

          
         

     
            

      
           

1-60320-02-03-0 .IPXO-מערכות ולשימושים ביתי לשימוש חשמל למכשירי חי בור
מפני הגנה בעלות חיבור מערכות דומים: מ הגבוהה מים האנגלית חדירת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

תנורי 1-60350-01-00-0 כיריים, הכוללים בישול תנורי לבישול: ביתיים חשמל מכשירי
צלייה ומכשירי באדים בישול תנורי ביצועים-בישול, למדידת האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

כיריים 1-60350-02-00-0 לבישול: ביתיים חשמל ביצועים-מכשירי למדידת האנגליתשיטות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
רכב) 1-60357-00-00-0 לכלי (לא טונגסטן הלוגן ביצועים-נורורת האנגליתדרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
פלואורניות 1-60400-00-00-0 שפופרת לנורות נורה מדלקבתי האנגליתובתי בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
להט 1-60432-01-00-0 ביתי-נורות לשימוש מטונגסטן להט נורות בטיחות: דרישות

דומות כלליות תאורה האנגליתול מטרות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
להט 1-60432-02-00-0 מטונגסטן-נורות הלוגן נורות בטיחות: ביתידרישות לשימוש

דומות כלליות תאורה האנגליתול מטרות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
להט 1-60432-03-00-0 נורות-נורות (למעט מטונגסטן הלוגן נורות בטיחות: דרישות

רכב) בכלי האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המיועדות 1-60456-00-00-0 לבגדים כביסה למדידתמכונות שיטות ביתי לשימוש

האנגליתבי צועים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-60529-00-00-0 (IP קוד) מעטפות שמספקות ההגנה האנגלית דרגות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בסיסית 1-60601-01-00-0 לבטיחות כלליות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

חיוניים האנגליתתק ןולביצועים בשפה  486.02 415.40ישראלי
בסיסית 1-60601-01-02-0 לבטיחות כלליות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

חיוניים אלקטרומגנטיות-ולביצועים הפרעות נלווה: דרישות-תקן
האנגליתובדיקות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

רפואי: 1-60601-01-08-0 לשימוש חשמלי בסיסיתציוד לבטיחות כלליות דרישות
חיוניים עבור-ולביצועים והנחיות בדיקות כלליות, דרישות נלווה: תקן

רפואי בציוד אזעקה רפואיות-מערכות ובמערכות חש מליות-חש מלי
האנגלית בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

לבטיחות 1-60601-01-11-0 כלליות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי בסיסיתציוד
חיוניים רפואי-ולביצועים לציוד דרישות נלווה: ולמערכות-תקן חש מלי

ביתית-רפואיות רפואית בסביבה המשמשים האנגליתחש מליות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-60601-02-01-0 50 MEV 1 עד MEV מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

ולביצועים בסיסית לבטיחות בתחום אלקטרונים מאיצי של האנגלית חיוניים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בסיסית 1-60601-02-02-0 לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

אבזרים ושל גבוה בתדר הפועל לניתוח ציוד של חיוניים ולביצועים
גבוה בתדר הפועלים האנגליתלניתוח בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

בסיסית 1-60601-02-03-0 לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד
קצרים בגלים הפועל ריפוי ציוד של חיוניים האנגליתולביצועים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

בסיסית 1-60601-02-04-0 לבטיחות מיוחדות רפואי:דרישות לשימוש חשמלי ציוד
פרפור)לבבייםולביצועים (מפסיקי דפיברילטורים של האנגליתחי וניים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן



  

  

      
             

     
            

     
       

      
      

          
     

           
     

           
     

           
      

             
      

            
      

             
      

            
      

           
     

              
     

            
     

        
       

     
          

      
           

     
            

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת יסיסבת וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
ם יילקו-לעם יגלבי פרתויזפל ופטילד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-05-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ו רקמי-יגלבל עופהוי פירד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-06-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ה יצרטליפאידוהמל ,הזילאידולהמד יוצל שם יינויחם יעוציבול
ה יצרטליפוהמול

1-60601-02-16-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02
ת יסיסבת וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
י פוקסדנאד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-18-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומילשי למשחד ציו
ת וקוניתל )תיו(חממם ירטובוקניאל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-19-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשיקן ת 230.00 269.10
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ת וקוניתלם ינרוקם ומיחי רישכמל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-21-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ם ירקבוי וריעת ובאשמל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-24-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת יסיבסת וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
ת ילמשחב לת משרל שר וטינד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-27-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02
ת יסיסבת וחטיבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלילמשחד ציו
י אופרן וחבאלת טינמגה דוהתד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-33-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת יסיסבת וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
ם דץ חלר יטונלי נדרוחד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-34-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ם יעוציבלות וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
ULTRASONICלעד יוצל שם ייניוהח י אופרר יטונלוון חבאל )(י עשמ-

1-60601-02-37-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
ת יסיסבת וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
ת ילאינטוירפה זילאידלד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-39-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומילשי למשחד ציו
ן וחבאלה רואתי פוגל שוח ותינלה רואתי פוגל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-41-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ת בשחוממה יפרגומלטון גטנרי נרקד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-44-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ם ינקתהל שוה יפרגוממלן גטנרי נרקד יוצל שם יינויחם יעוציבול

ה יפרגוממלם ייטקטוארסט

1-60601-02-45-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ח ותינת ונחלושל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-46-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת יסיסבת וחטיבלת ודחיומת ושידר:יאופרש ומישלי למשחד ציו
ם יפלטומר טוילנת ולופע-הבורמד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-49-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04
ת יסיבסת וחיטבלת ודחיומת ושידר :יאופרש ומישלי למשחד ציו
ת וקוניתלר ואבוי פירד יוצל שם יינויחם יעוציבול

1-60601-02-50-0 



  

  

     
          

     
          

        
             

             
        

           
        
        

         
        

         
         

           
           

          
              

          
        

        
        

        
      
        

      
      

      
      

      
      

       
      

          
        

       

רפואי: 1-60601-02-52-0 לשימוש חשמלי בסיסית ציוד לבטיחות מיוחדות דרישות
רפואיות מיטות של חיוניים האנגליתולביצועים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

בסיסית 1-60601-02-57-0 לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד
לריפוי, המיועד לייזר שאינו אור מקור עם ציוד של חיוניים ולביצועים

ו לניטור קוסמטי/אסתטילאבחון, האנגליתלשימוש בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
להט 1-60630-00-00-0 נורות-נורות של מרביים מתאר האנגליתקוו י בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
גבוה 1-60662-00-00-0 בלחץ נתרן אדי ביצועים-נורות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ולשימושים 1-60669-02-01-0 ביתי לשימוש קבועים חשמל למתקני חשמליים מפסקים

מיוחדות דרישות אלקטרוניים-דו מים: האנגליתמפ סקים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
כלליות 1-60684-01-00-0 ודרישות גמישים:הגדרות בידוד האנגליתשרוולי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
בדיקה 1-60684-02-00-0 גמישים:שיטות בידוד האנגליתשרוולי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
גיליון 1-60684-32-12-0 שרוולים לטיפוסי גמישים:דרישות בידוד שרוולי- 212שרוולי

בחום המתכווצים האנגליתפו ליאולפין בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
גיליוןשרוולי 1-60684-32-14-0 שרוולים לטיפוסי גמישים:דרישות שרוולי- 214בידוד

כיווץ ביחס בחום להבה,המתכווצים מעכבי שאינם - 3:1פו ליאולפין
בינוני שעובייה דופן או עבה דופן האנגליתבע לי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

ביתיים 1-60705-00-00-0 מיקרוגל ביצועים-תנורי למדידת האנגליתתק ןשיטות בשפה  322.10 275.30ישראלי
נמוך 1-60715-00-00-0 למתח ובקרה מיתוג ציוד של מסילות-מידות על תקנית הת קנה

אבזרים ושל בקרה ציוד של מיתוג, ציוד של מכנית תמיכה האנגליתלצורך בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
אוטומטיים: 1-60730-01-00-0 חשמליים בקרה כלליותאמ צעי האנגליתדרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
דומים: 1-60730-02-07-0 ולשימושים ביתי לשימוש אוטומטיים חשמליים בקרה אמ צעי

זמן ולמתגי זמן לקוצבי מיוחדות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לשימוש 1-60730-02-11-0 אוטומטיים חשמליים בקרה דומים:אמ צעי ולמימושים בי תי

אנרגייה לווסתי מיוחדות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
בקרה 1-60730-02-15-0 לאמצעי מיוחדות דרישות אוטומטיים: חשמליים בקרה אמ צעי

ולמפלס מים לזרימת אויר, לזרימת חישה בעלי אוטומטיים חש מליים
האנגליתמי ם. בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מופעלי 1-60745-01-00-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים בטי חות:דרישות-מנוע
האנגליתכלליות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

מופעלי 1-60745-02-01-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
ולמקדחות למקדחות בשפההו לם-מיו חדות ישראלי  174.10 148.80האנגליתתק ן

מופעלי 1-60745-02-02-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
ולמפתחות למברגים האנגליתהו לם-מיו חדות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מופעלי 1-60745-02-04-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים בטי חות:דרישות-מנוע
למשחקות דסקה)מיו חדות מטיפוס (למעט האנגליתומ לטשות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מופעלי 1-60745-02-05-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
עגולים למסורים האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

        
      
       
       

      
      

      
        
      

       
        

      
        

         
        

      
      

      
        

       
        

          
      

            
        

       
         

        
          

              
          

         
      

        
          

      
          

       
          

מופעלי 1-60745-02-06-0 חשמליים עבודה בידמנוע-כלי דרישות-המוחזקים בטי חות:
לפטישים האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

מופעלי 1-60745-02-08-0 חשמליים עבוד ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנ וע בטי חות:
ולמקבים למספריים האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

עבודה 1-60745-02-09-0 מופעליכלי ביד-חש מליים המוחזקים בטי חות:דרישות-מנוע
למברזים האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מופעלי 1-60745-02-11-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים בטי חות:דרישות-מנוע
ושוב הלוך למסורי האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

מופעלי 1-60745-02-12-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים בטי חות:דרישות-מנוע
בטון למרטטות האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מופעלי 1-60745-02-14-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
למקצעות האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

מופעלי 1-60745-02-15-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
חיה) (גדר שיחים לגוזמי האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מופעלי 1-60745-02-16-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
למכלבים האנגליתתק ןמיו חדות בשפה  174.10 148.80ישראלי

מופעלי 1-60745-02-17-0 חשמליים עבודה ביד-כלי המוחזקים דרישות-מנוע בטי חות:
ולמקצים לכרסומות האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

1-60793-02-10-0 A1 סיבים קבוצתי-או פטיים דרישות מפרט למוצר: דרישות מפרטי
מרוביעבור אופנים-סיבים האנגלית מקטגוריה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

1-60793-02-20-0 A2 סיבים למוצר-או פטיים דרישות סיבים-מפרטי דרישות מפרט
למוצר-או פטיים דרישות מפרטי - סיבים עבור קבוצתי דרישות מפרט

מקטגוריה-מרובי האנגליתאו פנים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
אופטיים 1-60793-02-30-0 מפרט-סיבים למוצר: דרישות האנגליתמפרטי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-60793-02-40-0 A4 סיבים קבוצתי-או פטיים דרישות מפרט למוצר: דרישות מפרטי

מרובי סיבים אופנים-עבור האנגלית מקטגוריה בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
1-60793-02-50-0 B סיבים קבוצתי-או פטיים דרישות מפרט למוצר: דרישות מפרטי

אופן סיבים מקבוצה-עבור האנגליתיחיד בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מבנים 1-60794-02-10-0 בתוך להתקנה אופטיים סיבים כבלי אופטיים: סיבים -כב לי

אחד סיב עם תקשורת כבלי למשפחת דרישות סיביםמפרט שני האנגליתוע ם בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
מבנים 1-60794-02-20-0 בתוך להתקנה כבלים אופטיים: סיבים דרישות-כב ךי מפרט

מרובי אופטיים סעף כבלי האנגליתסיבים-למשפחת בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
אופטיים 1-60794-02-30-0 סיבים בתוך-כב לי להתקנה מפרטכב לים דר ישות-מבנים:

סרט לכבלי האנגליתמש פחה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
למבנים 1-60794-03-10-0 מחוץ להתקנה כבלים אופטיים: סיבים דרישות-כב לי מפרט

טמונים מובלים עבור אופטיים (טלקומוניקציה) בזק כבלי למשפחת
אווירית להתקנה או ישיר בשפהבאופן ישראלי  102.96 88.00האנגליתתק ן

אופטיים 1-60794-03-20-0 סיבים מפרט-כב לי למבנים: מחוץ להתקנה דרישות-כב לים
תקשורת לכבלי עצמית-מש פחה הנתמכים אוויריים אופטית האנגליתרח ק בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

         
            

         
         

       
         

         
       

          
       

       
    

           
    

     
          

        
       

     
     
        

      
         

       
           

            
        

        
       

         
        

              
     

      
      

        
           

       

מפרט 1-60794-03-70-0 למבנים מחוץ להתקנה כבלים אופטיים: סיבים דרישותכב לי
למבנים מחוץ מהירה/חוזרת לפריסה אופטיים סיבים כבלי האנגליתלמשפחת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

קבוצתי 1-60794-04-20-0 דרישות מפרט אופטיים: סיבים עיליים-כב לי אופטיים כב לים
חשמל כבלי אופטיים-לאורך כבלים למשפחת דרישות  ADSSמפרט

הנתמ-(כל עצמאית)דיאלקטריים האנגליתכי ם בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
למשפחה 1-60794-05-10-0 דרישות מפרט אופטיים: סיבים אופטיים-כב לי סיבים כב לי

בנישוף להתקנה מוגנים זעירים ומובלים זעירים מובלים זעיר, במובל
למבנים האנגליתמחוץ בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

נקוב 1-60800-00-00-0 מתח בעלי חימום ולמניעת 300/500כב לי ביתי לחימום וו לט
קרח האנגליתהיוו צרות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

1-60812-00-00-0 (FMEA) מערכת לאמינות ניתוח כשל-טכניקות אופני לניתוח נו הל
העברית והשפעותיהם בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

ודרישותבטי חות 1-60825-01-00-0 הציוד מיון לייזר: האנגליתמו צרי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-60825-02-00-0 (OFCS) מבוססות תקשורת מערכות בטיחות לייזר: מוצרי בטי חות

אופטיים האנגלית סיבים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ולמופעים 1-60825-03-00-0 לתצוגות לייזר:הנחיות מוצרי לייזרבטי חות האנגליתמשולבי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
הפתוח 1-60825-12-00-0 בחלל אופטית תקשורת בערכות בטיחות לייזר: מוצרי בטי חות

מידע לשידור האנגליתהמשמשות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
במתח 1-60831-01-00-0 חילופים זרם מעצמם,למערכות לדלף,המשתקמים הספק קב לי

עד כללי 1000נקוב בכלל: ועד ודירוג-וו לט דרישות-בי צועים,בדיקות
ולתפעול-בטי חות להתקנה האנגליתהנ חיות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

זרם 1-60831-02-00-0 למערכות מעצמם, המשתקמים מקבילי לחיבור הספק קב לי
עד נקוב במתח ישנון,1000חי לופים בדיקת בכלל: ועד בד יקתוו לט

הרסנית ובדיקה עצמית ישראליהשתקמות  70.08 59.90תק ן
מעל 1-60840-00-00-0 נקוב למתח ואבזריהם משוחל בידוד בעלי כוח ק"ו 30כב לי

)UM=36KVועד (150) ודרישות-) UM-170KVק"ו בדיקה האנגליתשיטו בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לבקרת 1-60870-05-11-0 ומערכות תמסורתציוד למשימות-רחק:פרוטוקולי נלווה תק ן

בסיסיות רחק האנגליתבקרת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
תמסורת 1-60870-05-13-0 פרוטוקולי רחק: לבקרת ומערכות למנשק-ציוד נלווה תקן

הגנה ציוד של האנגליתאינפורמטיבי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
תמסורת 1-60870-05-14-0 פרוטוקולי רחק: לבקרת ומערכות עבור-ציוד לרשת גישה

תקניים 5.11חלק 60870ת" י תעבורה בפרופילי שימוש האנגליתבא מצעות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-60870-06-53-0 TASE.2 ופרוטוקול ITU-T-שירותים הבין התקשורת איגוד המלצות -ואת

לאומי ISO ומערכות ציוד רחק בקרת רחק:פרוטוקולי לב קקרת
תקני את האנגלית התואמים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

במתח 1-60871-01-00-0 חילופים לזרם הספק למערכות מקבילי, לחיבור הספק קב לי
מ הגדול כללי 1000-נקוב : דרישות-וו לט ומיון; בדיקות בי צועים,

ותפעול להתקנה הנחיות ישרבטי חות;  237.04 202.60אל יתק ן



  

  

        
          

        
          

    
        

          
     
         
       

        
         

      
        

      
         

        
       

          
          

           
           

        
     

         
        

      
         

        
        

          
            

       
        

    
       

            
            

במתח 1-60871-02-00-0 חילופים לזרם הספק למערכות מקבילי, לחיבור הספק קב לי
מ הגדול התעייפות 1000-נקוב בדיקות ישראליוו לט:  102.96 88.00תק ן

במתח 1-60871-03-00-0 חילופים לזרם הספק למערכות מקבילי, לחיבור הספק קב לי
מ הגדול :-1000נקוב לחיבורוו לט קבלים וסוללות קבלים על הגנות

ישראלימקבילי  174.10 148.80תק ן
במתח 1-60871-04-00-0 חילופים לזרם הספק למערכות מקבילי, לחיבור הספק קב לי

מ הגדול פנימיים 1000-נקוב נתיכים ישראליוו לט:  70.08 59.90תק ן
עופרת 1-60896-02-00-0 מטיפוס נייחים ושיטות-חו מצה-מצברים כלליות דרישות

שסתום מווסתי מצברים האנגליתבדיקה: בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
עופרת 1-60896-11-00-0 מטיפוס נייחים ושיטות-חו מצה-מצברים כלליות דר ישות

מאווררים מצברים האנגליתבדיקה: בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
נייחים 1-60896-21-00-0 עופרתמצברים שסתום-מטי פוס מווסתי מצברי שיט ות-חו מצה:

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
עופרת 1-60896-22-00-0 מטיפוס נייחים שסתום-מצברים מווסתי מצברים -חו מצה:

האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חשמליים 1-60898-01-00-0 מעגל-אבזרים זרםמפסקי מפני למתקנים-להגנה ית ר

לפעולה (מא"ז) זעירים אוטומטיים מפסקים דומים: ולמתקנים ביתיים
חילופים האנגליתבזרם בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

חי 1-60900-00-00-0 במתקן עד-עבודה במתח לשימוש עבודה זרם 1000כלי וו לט
ועד ישר 1500חי לופים בשפהזר ם ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן

אחת 1-60901-00-00-0 כיפה בעלות פלואורניות ביצועים-נורות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
חי 1-60903-00-00-0 במתקן חשמל-עבודה מבדדות האנגליתכפפות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לשפופרות 1-60921-00-00-0 ביצועים-פלואורניותנט לים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לנורות 1-60923-00-00-0 עזר שפופרת-אבזרי נורות (למעט פריקה לנורות נט לים

ביצועים-פלואורניות) האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לנורות 1-60927-00-00-0 עזר (למעט-אבזרי הדלקה דרישות-להט)-מד לקיהתק ני

האנגליתבי צועים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בזרם 1-60929-00-00-0 או/וגם חילופים בזרם המוזנים אלקטרוניים ובקרה הפעלה אבזרי

ביצועים פלואורנית:דרישות לשפופרת האנגליתישר,המיועדים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
הספק 1-60931-01-00-0 זרםקב לי למערכות מעצמם, משתקמים שאינם מקבילי לחיבור

עד נקוב במתח כללי 1000חי לופים בכלל: ועד בי צועים,-וו לט
ומיון בטיחות-בדיקות ולתפעול-דרישות להתקנה האנגליתהנ חיות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

משתקמים 1-60931-02-00-0 שאינם מקבילי לחיבור הספק זרםקב לי למערכות מע צמם,
עד נקוב במתח ובדיקה 1000חי לופים ישנון בכלל:בדיקת ועד וו לט

ישראליהרסנית  53.00 45.30תק ן
זרם 1-60931-03-00-0 למערכות מעצמם, משתקמים שאינם מקבילי לחיבור הספק קב לי

עד נקוב במתח פנימיים 1000חי לופים נתיכים בכלל: ועד ישראליוו לט  70.08 59.90תק ן
כלליים 1-60947-01-00-0 כללים נמוך: למתח ובקרה מיתוג האנגליתציוד בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן



  

  

            
        

      
        

        
          

      
          

       
           
            
              

           
        

         
          

          
          

            
        

      
        

     
      

        
     

      
         

      
      
        

    
       

        

מעגל 1-60947-02-00-0 מפסקי נמוך: למתח ובקרה מיתוג האנגליתציוד בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
מנתקים, 1-60947-03-00-0 מפסקים, נמוך: למתח ובקרה מיצוג מנ תקים-מפסקיםציוד

משולבות האנגליתנתיך-וי חידות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מנועים 1-60947-04-01-0 ומתנעי נמוך:מגעונים למתח ובקרה מיתוג מגעונים-ציוד

אלקטרומכניים מנועים האנגליתומתנעי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
למתח 1-60947-07-01-0 ובקרה מיתוג עזרציוד ציוד למוליכי-נמוך: הדקים לו חיות

האנגליתנחושת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
עזר 1-60947-07-02-0 ציוד נמוך: למתח ובקרה מיתוג למוליכי-ציוד הדקים לו חיות

מנחושת האנגליתהארקה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
המידע 1-60950-01-00-0 טכנולוגיית כלליות-ציוד דרישות האנגליתבטי חות: בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
המידע 1-60950-21-00-0 טכנולוגיית מרחוק-ציוד הספק האנגליתבטי חות:הזנת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
המידע 1-60950-22-00-0 טכנולוגיית לבניינים-ציוד מחוץ להתקנת ציוד : בשפהבטי חות ישראלי  237.04 202.60האנגליתתק ן
כלליים 1-60968-00-00-0 תאורה לשימושי עצמי נטל בעלות בטיחות-נורות ישראלידרישות  102.96 88.00תק ן
תאורה 1-60969-00-00-0 לשימושי עצמי נטל בעלות קומפקטיות פלואורניות נורות

ביצועים-כלליים האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
מוגבלות 1-60974-06-00-0 לעבודות ציוד חשמלית: בקשת ריתוך האנגליתציוד בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-60974-10-00-0 (EMC) אלקטרומגנטית תאימות דרישות חשמלית: בקשת ריתוך האנגלית ציוד בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
חשמלית: 1-60974-11-00-0 בקשת ריתוך אלקטרודותציוד האנגליתמח זקי בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
חי 1-60984-00-00-0 במתקן חשמל-עבודה מבדדי האנגליתשרוולים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ולשימושים 1-60998-01-00-0 ביתי לשימוש נמוך מתח למעגלי חיבור התק ני

כלליות האנגליתדו מים:דרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ולשימושים 1-60998-02-01-0 ביתי לשימוש נמוך מתח למעגלי חיבור התק ני

הידוק יחידות עם נפרדים חיבור להתקני מיוחדות דו מים:דרישות
האנגליתמתוברגות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

ולשימושים 1-60998-02-02-0 ביתי לשימוש נמוך מתח למעגלי חיבור התק ני
לא הידוק יחידות עם נפרדים חיבור להתקני מיוחדות דו מים:דרישות

האנגליתמתוברגות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
דומים: 1-60998-02-03-0 ולשימושים ביתי לשימוש נמוך מתח למעגלי חיבור התק ני

חודרות הידוק יחידות עם נפרדים חיבור להתקני מיוחדות דרישות
ישראליבידוד האנגליתתק ן  269.10 230.00בש פה

חיבור 1-60999-01-00-0 נחושת-התק ני עשויים חשמל ליחידות-מו ליכי בטיחות דרישות
מיוחדות  ודרישות כלליות דרישות מתוברגות: ולא מתוברגות הידוק

מ שלהם החתך ששטח למוליכים המיועדות הידוק ממ"ר-0.2לי חידות
בכלל)35עד  (ועד ישראליממ"ר  205.92 176.00תק ן



  

  

       
     

          
        

     
           

      
            

     
      

     
             

        
     

           
      
      

       
        

      
     

        
        

     
            

      
        

          
           

    
       

        
        

      
       

          
        

      
             

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 202.60 237.04

-ר וביחי נהתק ת ודיחילת וחטיבת ושידרת שוחנם ייושעל משחי כילמו-
ק ודיהת ודיחילת ודחוימת ושידר :תוגרבותמא לות וגרבותמק ודהי

ד עור "ממ 35- 300מ ל ודגהם לשך תהחח טששם יכילומלת ודעיוהמ
 )כללבד עו(ר "ממ

1-60999-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ת ולכוצת וערפהלת ומיאתת ורמ-ה ביבס:תיטנמגורטקלאת ומיתא
ך ומנח תמבל משחת קפסהלת וירוביצת וכרעמבת ותיאלוך ומנדר בת

1-61000-02-02-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
ת ורצקת וקספהוח תמת ועישק-ה ביסב :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ת וטיסיטטסה דידמת ואצותם עת וירוביצל משחת קפאסת וכרעבמ

1-61000-02-08-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ת וירוביצת ותשרבר תיי חמת-ה ביבס:תיטנמגורטקלאת ומיתא
ל משחקת וללח

1-61000-02-14-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10
ת וינומרהי מרזת יטלפלת ולוגב-ת ולובג :תיטנמגורטקלאת ומיתא
 (עפומלר פאמ 16ד עא ובמם רזל עבד יו(צ

1-61000-03-02-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ח תמת ודונת ,חתמי יונישת לבהג-ת ולובג :תיטנמגורטקלאת ומיתא
 ,ךומנח תמבל משחת קפסאלת וירוביצת וכרעמב )FLICKER(ם יבוהבוה
ם ינאתבר וביחך ירצמו ניאשע פומלר פאמ 16עד ב וקנם רזל עבד יולצ
ם ידחמיו

1-61000-03-03-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ר וביחלה יטפלת ולובגת כרהע-ת ולובג:תיטנמגורטקלאת ומיתא
ח תמב,הובגח תמבל משחת קפסהלת וכרעמלם יתויועי מרוגם ינמתק

ל עח תמבויון על

1-61000-03-06-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ר וביחלה יטפלת ולובגת כרהע-ת ולובג:תיטנמגורטקלאת ומיתא
ח תמב,הובגח תמבל משחת קפסהלת וכרעמלת ודונתי מרוגם ינמתק

ל עח תמבויון על

1-61000-03-07-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

ח תמת ודונת ,חמתי יונישת לבהג-ת ולובג :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ך ומנח תמבל משחת קפסאלת וירוביצת וכרעמב )FLICKER(ם יבוהבוה

ם יאנתבר וביחך ירצהמכלל בד עור פאמד עב וקנם רזל עבד ציו- 75
ם ידחמיו

1-61000-03-11-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 176.00 205.92

על ם ירצונהת יונומרהי מרזלת ולוגב-ת ולובג :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ל ודהגא ובמם רזם עך ומנח תמל שת וירוביצת ותשרלר בוהמחד יוצי יד
ע פומלר פאמ 75ד עור פאמ-16מ

1-61000-03-12-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ר וביחלה יטפלת ולובגת כרהע-תולובג :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ח תמב,הובגח תמבל משחת קפסהלת וכרעמלם ינזואמא לם ינמתק

ל עח תמבויון על

1-61000-03-13-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
ה דידמת וטשי-ה דידמוה קידבת וקינכט :תיטנמגורטקלאת ומיתא
ל משהחת וכילא

1-61000-04-30-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
(HEMP)ת וחפאלוה נקתהלם יחנמם יווק :תטינמגורטקלאת ומיתא -
ק פודי נפמה נהגבם יגשומב רה בוגבי טנמג

1-61000-05-03-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

ת וניחס-ת וחפאלוה נקתהלם יחנמם וויק :תיטנגנורטקלאת ומיתא
-(ב רה בוגבטי נמגורטקלאק פולד (HEMP י נקתהלת ושידרי טרמפ
ב רה בוגבטי נמגורטקלאק פודמת נרקומה ערפהי נפמה נהג

1-61000-05-04-0 



  

  

       
        

      
      

       
       

         
       

       
      

      
      

       
       

       
        

       
           

        
       

       
          

     
      

      
            

           
             

           
        

        
       

       
       

          
        

      
      

1-61000-05-05-0 (HEMP) ולאפחות להתקנה מנחים קווים אלקטרומגנטית: -תאימות
הגנה להתקני דרישות מפרט מדופק מולכת הפרעה מפני

רב בגובה האנגלית אלקטרומגנטי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
אלקטרומגנטית: 1-61000-05-06-0 ולאפחות תאימות להתקנה מנחים אפ חות-קווי ם

חיצונית אלקטרומגנטיות האנגליתהש פעות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
1-61000-05-07-0 (EM) ולאפחות להתקנה מנחים קווים אלקטרומגנטית: -תאימות

מעטפות שמספקות הגנה דרגות קוד אלקטרומגנטית הפרעה האנגלית מפני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ולאיפחות 1-61000-05-08-0 להתקנה מנחים קווים אלקטרומגנטית: שיט ות-תאימות

) רב בגובה אלקרומגנטי דופק מפני תשתיות HEMPהגנה עבור ( 
האנגליתמבוזרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

1-61000-05-09-0 (HPEM) גבוה בהספק ומאלקרומגנטיות (HEMP) תאימות
להתקנה מנחים קוונים אלקטרומגנטית: של-ולאפחות הערכות

רב בגובה אלקרונגנטי מדופק מערכת ברמת האנגלית רגישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-61000-05-10-0 (IEMI) מכוונת אלקטרומגנטית הפרעה ומפני (HEMP) תאימות

מנחים קווים אלקטרומגנטית: ולאפחות עלהנ חיות-להתקנה הגנה
רב בגובה אלקרומגנטי דופק מפני האנגלית מתקנים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

גנרי 1-61000-06-01-0 תקן אלקטרומגנטית: המיועד-תאימות ציוד לחסינות תק ן
קלה תעשייה ושל מסחר של מגורים, של האנגליתלסביבות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

גנרי 1-61000-06-02-0 תקן אלקטרומגנטית" המיועד-תאימות ציוד לחסינות תקן
תעשייתיות האנגליתלסביבות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

גנריים 1-61000-06-03-0 תקנים אלקטרומגנטית: של-תאימות לסביבות פליטה תקן
קלה תעשיה ושל מסחר של האנגליתמגורים, בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

גנריים 1-61000-06-04-0 תקנים אלקטרומגנטית: לסביבות-תאימות לפליטה תקן
האנגליתתע שייתיות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

גנריים 1-61000-06-06-0 תקנים אלקטרומגנטית: אלקטרומגנטי-תאימות לדופק חסינות
) רב מבניםHEMPבגובה בתוך המותקן ציוד עבור בשפה ) ישראלי  269.10 230.00האנגליתתק ן

מפני 1-61008-01-00-0 הגנה שילוב ללא דלף) (זרם שיורי בזרם הפועלים מגן מפסקי
כלליות דרישות דומים: ולשימושים ביתי לשימוש המיועדים יתר, האנגליתזר ם בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

דלף) 1-61009-01-00-0 (זרם שיורי בזרם הפועלים מגן זרםמפסקי מפני הגנה בשילוב
ולשימושים ביתי לשימוש המיועדים משולבים), מגן (מפסקי יתר

כלליות דרישות האנגליתדו מים: בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
ולשימוש 1-61010-01-00-0 לבקרה למדידה, המיועד חשמלי לציוד בטיחות דרישות

כלליות דרישות האנגליתמעבדתי: בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-61025-00-00-0 (FTA) תקלות עץ העברית ניתוח בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
עופרת 1-61044-00-00-0 מטיפוס הנעה מצברי של מזדמנת האנגליתחו מצה-טעינה בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
לנורות 1-61048-00-00-0 עזר של-אבזרי חשמליים במעגלים לשימוש נורותקב לים

אחרות פריקה נורות ושל פלואורניות ודרישות-שפופרת כלליות דר ישות
האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

        
      

       
            

       
        

       
            

        
           

           
              
          

            
            
     

     
          
          

     
    
       

             
        

           
            

          
   

      
     

           
          

          
         

             

לנורות 1-61049-00-00-0 עזר פריקה-אבזרי נורות ומעגלי פלואורניות לשפופרות קב לים
פעולה דרישות ישראליאחרות:  70.08 59.90תק ן

עופרת 1-61056-01-00-0 מטיפוס כלליים לשימושים מווסתי-מצברים (מצברים חו מצה
תפקוד כלליות,אופייני דרישות בדיקה-שסתום): האנגליתשיטות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

עופרת 1-61056-02-00-0 מטיפוס כלליים לשימושים מווסתי-מצברים (מצברים חו מצה
וסימון הדקים מידות, ישראלשסתום): האנגליתתק ן  174.10 148.80י בשפה

עופרת 1-61056-03-00-0 מטיפוס כלליים לשימושים מווסתי-מצברים (מצברים חו מצה
ניידים חשמל-שסתום):מצברים במכשירי לשימוש בטיחות האנגליתהמ לצות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

כלליות 1-61058-01-00-0 למכשירים:דרישות ישראלימפסקים האנגליתתק ן  486.02 415.40בש פה
פתיל 1-61058-02-01-0 על המותקנים למפסקים מיוחדות למכשירים:דרישות האנגליתמפסקים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
דומים 1-61095-00-00-0 ולשימושים ביתי לשימוש אלקטרומכניים האנגליתמגעונים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
חי 1-61111-00-00-0 במתקן חשמל-עבודה מבדדי (שטיחים) רצפה האנגליתכיסויי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
חי 1-61112-00-00-0 במתקן חשמל-עבודה מבדדות האנגליתיר יעות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביתי 1-61121-00-00-0 לישמוש כביסה למדידת-מייבשי האנגליתבי צועיםשיטות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
אמניות 1-61123-00-00-0 הצלחה-בדיקות לשיעורי התאמה לבדיקת האנגליתתו כניות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
רב 1-61156-07-00-0 (-כב לים מסודריםMULTICOREגידיים סימטריים וכבלים ( 

) זוג) ע בור PAIR/QUADבזוגות/רביעיות כבלי ספרתית: תקשורת
עד תמסורת מאפייני בעלי דרישות-מגה רץ 1200סי מטריים מפרט

ואנלוגיים ספרתיים תקשורת כבלי עבור האנגליתפרטני בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
רב 1-61156-08-00-0 (-כב לים מסודריםMULTICOREגידיים סימטריים וכבלים ( 

) כבלים) PAIR/QUADבזוגות/רביעיות ספרתית: תקשורת עבור
עד תמסורת מאפייני בעלי בזוגות/רביעיות מסודרים  1200סי מטריים

עבודה-מגה רץ באזורי פרטני-תיו ל דרישות האנגליתמפרט בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מתכת 1-61167-00-00-0 הלידי האנגליתנורות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
דרישות 1-61169-01-00-0 מפרט רדיו: לתדר האנגליתגנרי-מחברים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
קבוצתי 1-61169-24-00-0 דרישות מפרט רדיו: לתדר האנגלית-מחברים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
כיפות 1-61195-00-00-0 שתי בעלות פלואורניות בטיחות-נורות האנגליתתק ןדרישות בשפה  322.10 275.30ישראלי
משותפי 1-61196-01-00-0 תקשורת גנרי-כב לי דרישות -ציר(קואקסיאליים):מפרט

ודרישות האנגליתכללי,הגדרות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
משותפי 1-61196-06-00-0 תקשורת קבוצתי-כב לי דרישות מפרט (קואקסיאליים): ציר

) גישה (טל"כ)) DROPלכבלי בכבלים טלוויזיה האנגליתעבור בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
אחת 1-61199-00-00-0 כיפה בעלות פלואורניות בטיחות-נורות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
פוטו 1-61215-00-00-0 כדור-מודולים פני על לשימוש גבישי, צורן תאי העשויים וו לטאים

הטיפוסמתן-הא רץ ואישור לתכן האנגליתכשירות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
חילופים 1-61229-00-00-0 זרם של בהתקנות חי במתקן לעבודה הגנה האנגליתכיסויי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן



  

  

             
          

             
           

         
     

       
           

        
               

         
         

      
         

       
     

     
      

         
      

     
        

          
       

         
        

         
             
             

    
      

      
         

        
           

חי 1-61235-00-00-0 במתקן חשמל-עבודה למטרות מבדדים חלולים בשפהמוט ות ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן
למתח 1-61238-01-00-0 כוח כבלי עבור כבל) (כגון:נעלי לחיצה ומחברי מכניים מחברים

עד (30נקוב ודרישות UM=36 KVק"ו בדיקה שיטות האנגלית ): בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
דומים 1-61242-00-00-0 ולשימושים ביתי לשימוש כבלים ישראליתו פי האנגליתתק ן  486.02 415.40בש פה
תעשייתי 1-61316-00-00-0 לשימוש כבלים האנגליתתו פי בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תופעות 1-61340-05-01-0 מפני אלקטרוניים התקנים על הגנה אלקטרוסטטיקה:

כלליות-אלקטרוסטטיות  האנגליתדרישות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
מיוחדות 1-61347-02-01-0 דרישות לנורות: ובקרה הפעלה האנגליתאבזרי בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
אלקטרוניים 1-61347-02-02-0 לממירים מיוחדות דרישות לנורות: ובקרה הפעלה אבזרי

חילופים בזרם או ישר בזרם המוזנים להט לנורות מתח האנגליתמורידי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ובקרה 1-61347-02-03-0 הפעלה לאבזרי מיוחדות דרישות לנורות: ובקרה הפעלה אבזרי

לנורות והמיועדים ישר בזרם או/וגם חילופים בזרם המוזנים אלקטרוניים
האנגליתפלואורניות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

דרישות 1-61347-02-07-0 לנורות: ובקרה הפעלה ובקרהאבזרי הפעלה לאבזרי מיו חדות
(עצמאיים) חירום לתאורת והמיועדים ממצברים המוזנים אלקטרוניים

האנגלית בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
המיועדים 1-61347-02-08-0 לנטלים מיחדות לנורות:דרישות ובקרה הפעלה אבזרי

פלואורניות האנגליתלנורות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ובקרה 1-61347-02-09-0 הפעלה לאבזרי מיוחדות דרישות לנורות: ובקרה הפעלה אבזרי

פלואורניות) נורות (למעט פריקה לנורות המיועדים אלקטרומגנטיים
האנגלית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

אלקטרוניים 1-61347-02-12-0 לנטלים מיוחדות דרישות לנורות: ובקרה הפעלה אבזרי
(למעט פריקה לנורות הומיועדים חילופים בזרם או ישר בזרם המוזנים

פלואורניות) האנגליתנורות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
ובקרה 1-61347-02-13-0 הפעלה לאבזרי מיוחדות דרישות לנורות: ובקרה הפעלה אבזרי

) אור פולטת דיודה למודלי המיועדים והמוזניםLEDאלקטרוניים בזרם )
חילופים בזרם או האנגליתישר בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

קשיחים 1-61386-21-00-0 מובלים בבניינים: ותקשורת חשמל למתקני פלסטיק האנגליתמובלי בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
כפיפים 1-61386-22-00-0 מובלים בבניינים: ותקשורת חשמל למתקני פלסטיק האנגליתתק ןמובלי בשפה  237.04 202.60ישראלי
תת 1-61386-24-00-0 הטמנה ותקשורת: חשמל למתקני פלסטיק מובלי -מערכות

האנגליתקר קעית בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
תכן 1-61400-01-00-0 רוח:דרישות האנגליתטורבינות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
רוח: 1-61400-02-00-0 קטנותטורבינות רוח האנגליתטורבינות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
אקוסטי 1-61400-11-00-0 רעש למדידת שיטות רוח: האנגליתטורבינות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חשמל 1-61400-12-01-0 לייצור רוח טורבינות של הספק ביצועי רוח:מדידת האנגליתטורבינות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן



  

  

         
          

      
         

    
      

           
          

        
       

           
      

      
         

       
             

       
           

       
       

        
        

        
        

      
        
        

      
         

         
      

          
        

        
        

        
          

באמצעות 1-61400-12-02-0 חשמל לייצור רוח טורבינות של הספק ביצועי רוח: טורבינות
הטורבינה ראש על הנערכות רוח האנגליתמדידות בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

על 1-61400-21-00-0 המיוצר החשמל איכות מאפייני של והערכה רוח:מדידה -טורבינות
רוח טורבינות ציבוריתידי חשמל לרשת האנגליתהמחוברות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

מבוססת 1-61400-26-01-0 זמינות רוח: לייצור-טורבינות רוח טורבינות למערכות זמ ן
האנגליתחש מל בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

כלליות 1-61439-01-00-0 דרישות נמוך: למתח ובקרה מיתוג ישראלילו חות האנגליתתק ן  486.02 415.40בש פה
הספק 1-61439-02-00-0 לוחות נמוך: למתח ובקרה מיתוג האנגליתלו חות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-61439-03-00-0 (DBO) המיועדים חלוקה לוחות נמוך: למתח ובקרה מיתוג לו חות

אנשים ידי על להפעלה האנגליתמיו מנים-לא בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
מיוח 1-61439-04-00-0 דרישות נמוך: למתח ובקרה מיתוג האנגליתלו חות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ברשתות 1-61439-05-00-0 חשמל לחלוקת לוחות נמוך: למתח ובקרה מיתוג לו חות

העבריתציבורית בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
ובקרה 1-61439-06-00-0 מיתוג מוליכיםלו חות פסים של סינוף מערכת נמוך: למתח

צבירה) האנגלית(פסי בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
כבלים 1-61537-00-00-0 לנשיאת כבלים סולמות של ומערכות כבלים מגשי של האנגליתמערכות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-61540-00-00-0 (PRCDS) חשמליים מגן-אבזרים ללאהת קני דלף לזרם מיט לטילם

זרם מפני אינטגרלית הגנה דומים ולשימושים ביתי האנגלית יתר,לשימוש בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
חיבור 1-61545-00-00-0 יחידות-התק ני באמצעות אלומיניום מוליכי של לחיבור הת קנים

הידוק יחידות באמצעות נחושת מוליכי ושל כלשהו מחומר הידוק
אלומיניוםבע לות האנגליתגוף בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

כללי 1-61547-00-00-0 לשימוש תאורה ציוד אלקטרומגנטית: חסינות-תאימות דרישות
אלקטרומגנטיות הפרעות האנגליתמפני בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

ומוצרים 1-61558-01-00-0 כוח,מגובים הספק,ספקי שנאי של דרישותבטי חות דו מים:
ובדיקות האנגליתכלליות בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

ובדיקות 1-61558-02-01-0 דרישות ושילוביהם: כוח ספקי שנאים,מגובים, של בטי חות
לשימוש הפרדה שנאי הכוללים כוח ולספקי הפרדה לשנאי מיו חדות

האנגליתכללי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
דרישות 1-61558-02-02-0 דומים: ומוצרים מגובים כוח, ספקי הספק, שנאי של בטי חות

שנאי בהם שמשולבים כוח וספקי בקרה שנאי עבור ובדיקות מיו חדות
האנגליתבקרה בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

הספקה 1-61558-02-04-0 למתחי דומים ומוצרים כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות
כוח 1100ד  ע ולספקי מבדדים לשנאים מיוחדות ובדיקות דרישות וו לט:

מבדדים שנאים האנגליתהכוללים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ובדיקות 1-61558-02-05-0 דרישות ושילוביהם: כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות

מכונות עבור כוח לספקי גילוח, מכונות עבור לשנאים גי לוחמיו חדות
גילוח במכונות המשולבים כוח האנגליתולספקי בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

          
        

           
        

         
     

           
      

        
            

        
           

        
              

     
               

        
        

        
         

        
            

       
       

         
            

        
           
        

          
            

    
         

          
       

       
        

         
          

הספקה 1-61558-02-06-0 למתחי דומים ומוצרים כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות
מבדדים 1100עד  בטיחות לשנאי מיוחדות ובדיקות דרישות וו לט:

מבדדים בטיחות שנאי הכוללים כוח האנגליתתק ןולספקי בשפה  174.10 148.80ישראלי
דרישות 1-61558-02-07-0 דומים: ומוצרים כוח,מגובים הספק,ספקי שנאי של בטי חות

לצעצועים כוח וספקי לשנאים ובדיקות האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
ושילוביהם:דרישות 1-61558-02-09-0 כוח ספקי שנאים,מגובים, של ובדיקותבטי חות

מסוג יד לפנסי כוח ולספקי לשנאים נימת 3מיו חדות עם להט לנורות
האנגליתטונגסטן בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן

ובדיקות 1-61558-02-12-0 דרישות ושילוביהם: כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות
קבוע למתח כוח ולספקי קבוע למתח לשנאים בשפהמי חדות ישראלי  205.92 176.00האנגליתתק ן

ובדיקות 1-61558-02-13-0 דרישות ושילוביהם: כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות
עצמיים שנאים הכוללים כוח ולספקי עצמיים לשנאים האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

ושילוביהם: 1-61558-02-15-0 כוח ספקי מגובים, שנאים, של ובדיקותבטי חות דרישות
רפואיים אתרים של לזינה המיועדים מבדדים שנאים עבור האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

ובדיקות 1-61558-02-16-0 ושילוביהם:דרישות כוח ספקי שנאים,מגובים, של בטי חות
ממותגים כוח לספקי שנאים ועבור ממותגים כוח ספקי עבור ישראלימיו חדות האנגליתתק ן  322.10 275.30בש פה

מיוחדות 1-61558-02-19-0 דרישות דומים: ומוצרים כוח ספקי הספק, שנאי של בטי חות
הפרעות לניחות שנאים האנגליתעבור בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן

ובדיקות 1-61558-02-20-0 דרישות ושילוביהם: כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות
קטניםמיו חדות מגובים האנגליתעבור בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

ובדיקות 1-61558-02-23-0 דרישות ושילוביהם: כוח ספקי מגובים, שנאים, של בטי חות
בנייה לאתרי כוח וספקי שנאים עבור האנגליתמיו חדות בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן

תעשייתיות 1-61642-00-00-0 חילופים זרם מהרמוניותרשתות של-המושפעות יישום
ומסננים מקבילי לחיבור ישראליקב לים  205.92 176.00תק ן

הספקת 1-61643-11-00-0 למערכות המחוברים וזרם מתח נחשולי מפני הגנה התק ני
בדיקה ושיטות ביצועים דרישות נמוך: במתח האנגליתחש מל בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן

פוטו 1-61646-00-00-0 כדור-מודולים פני על דקה,לשימוש שכבה העשויים וו לטאים
טיפוס-הא רץ ואישור לתכן כשירות האנגליתמתן בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

פוטו 1-61730-01-00-0 מודול של לבטיחות כשירות מתן-מתן מבנה דרישות וו לטאי:
פוטו מודול של לבטיחות מבנה-כשירות דרישות האנגליתתק ןוו לטאי: בשפה  322.10 275.30ישראלי

לבדיקות 1-61730-02-00-0 דרישות פוטו:וולטאי: מודול של לבטיחות כשירות האנגליתמתן בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תאימות 1-61800-03-00-0 דרישות מתכווננת: מהירות בעלות חשמליות הינע מערכות

מיוחדות בדיקה ושיטות האנגליתאלקטרומגנטית בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
טעינה 1-61851-01-00-0 כלליות-בחיבור-מערכת דרישות חשמלי: לרכב האנגלית \מו ליכי בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
טעינה 1-61851-23-00-0 ישר-בחיבור-מערכת בזרם טעינה עמדת חשמלי: לרכב מו ליכ

חשמלי האנגליתלר כב בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לא 1-61960-03-00-0 אלקטרוליטים או אלקליין המכילים נטענים וסוללות חו מציים-תאים

וסוללות-אחרים תאים ניידים: ליישומים מליתיום וסוללות תאים
מהם העשויות וסוללות וגליליים, מנסרתיים האנגליתמליתיום בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן



  

  

         
        

         
       

         
       

         
         

         
        

         
       

         
          

       
       

             
       

        
       

      
          

            
      

      
        

       
      

        
     

       
         

       
         

         
           

     
         

חשמליים 1-61968-01-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
כלליות והמלצות המנשק האנגליתאר כיטקטורת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

חשמליים 1-61968-02-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
מונחים האנגליתמי לון בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

חשמליים 1-61968-03-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
רשתות לתפעול האנגליתמנשק בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

חשמליים 1-61968-04-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
ונכסים רשומות לניהול האנגליתמנשקים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

חשמליים 1-61968-09-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
ובקרה מונים לקריאת האנגליתמנשקים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

חשמליים 1-61968-10-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
מימוש ישראליפרופילי האנגליתתק ן  486.02 415.40בש פה

חשמליים 1-61968-11-00-0 במתקנים יישומים חלוקה:-שי לוב לניהול מערכת מנשקי
לחלוקה המיועד המשותף המידע מודל האנגליתהר חבת בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

1-61970-01-00-0 ) אנרגייה ניהול למערכת יישומים תכנות הנחיות EMS-APIמנשק :( 
כלליות האנגליתודרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

1-61970-02-00-0 ) אנרגייה ניהול למערכת יישומים תכנות מונחים EMS-APIמנשק מילון האנגלית ): בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-61970-30-00-0 ) אנרגייה ניהול למערכת יישומים תכנות הבסיס EMS-APIמנשק :( 

מידע האנגליתמש ותףלמודל בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-61980-01-00-0 ) חשמלי לרכב הספק של אלחוטית להעברה דרישותWPTמערכות ( 

האנגליתכלליות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מידע 1-62018-00-00-0 טכנולוגיית ציוד של הספק מדידה-צריכת האנגליתשיט ות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
פלואורניות) 1-62035-00-00-0 נורות (למעט פריקה בטיחות-נורות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
אל 1-62040-01-00-0 (-מערכות למערכותUPSפס ק בטיחות ודרישות כלליות דרישות :( 

האנגליתפס ק-אל בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן
1-62040-02-00-0 (EMC) אלקרומגנטית תאימות דרישות :(UPS) אל האנגליתפס ק-מערכות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-62040-03-00-0 ) פסק אל ודרישות UPSמערכות הביצועים דרישות לפירוט שיטה :( 

האנגליתהבדיקה בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
מונחים 1-62051-00-00-0 מילון חשמל: האנגליתתק ןמניית בשפה  322.10 275.30ישראלי
1-62051-01-00-0 DLMS/COSEM-מניית מונים, קריאת לצורך נתונים החלפת חש מל:

ועומסים תעריף מונים-בקרת מילון - להחלפת הקשורים מונחים
ב המשתמש מנייה ציוד באמצעות האנגלית נתונים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

דרישות 1-62052-11-00-0 חליפים): (זרם חשמל למניית ותנאי-ציוד בדיקות כלליות,
מנייה-בדיקה האנגליתציוד בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן

ותנאי 1-62052-21-00-0 בדיקות כלליות, דרישות חילופים): (זרם חשמל למניית ציוד
ועומסים-בדיקה תעריף לבקרת האנגליתציוד בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

1-62056-04-07-0 PI עבור רשתות DLMS/COSEM העברה שכבת :DLMS/COSEM חי לוף
חשמל למדידת האנגליתסד רת-נתונים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

       
       

      
      

       
       

       
         

       
         

        
      

          
         

     
        
          

            
                

               
               
           

      
         

    
                
          

      
         

       
    

        
        

           
       

           

1-62056-05-03-0 DLMS/COSEM יישומי שכבת DLMS/COSEM למדידת נתונים חי לוף
האנגליתסדר ת-חש מל בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

1-62056-06-01-0 (OBIS) מטרות זיכוי למדידת DLMS/COSEM מערכת נתונים חי לוף
האנגליתסדר ת-חש מל בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן

1-62056-06-02-0 COSEM של ממשקים מחלקות DLMS/COSEM למדידת נתונים חי לוף
האנגליתסדר ת-חש מל בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

ובקרת 1-62056-21-00-0 תעריף מונים, קריאת לצורך נתונים חילוף חשמל מדידת
מקומי נתונים חילוף האנגליתעו מסים בשפה ישראלי  486.02 415.40תק ן

חשמל 1-62056-42-00-0 ובקרת-מדידת תעריף מונים, קריאת לצורך נתונים חי לוף
עבור הפיזית השכבה של ונהלים שירותים נתוניםעו מסים חי לוף

קישור מוכוון האנגליתאסינכרוני בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-62056-46-00-0 HDLC חשמל תעריף-מדידת מונים, קריאת לצורך נתונים חי לוף

מקשר שכבת עומסים ובקרת בפרוטוקול המשתמשת האנגלית נתונים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ותקשורת-שמעציוד 1-62075-00-00-0 מידע טכנולוגיית וציוד לסביבה-חו זי מודע תכנון

האנגלית בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תעשייתיים 1-62076-00-00-0 חשצלי חימום תעלה-מתק ני לתנורי בדיקה שיו טת

השראיים (כבשנים) כור ולתנורי האנגליתהשראיים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
דומים 1-62080-00-00-0 ולשימושים ביתי לשימוש קוליים איתות האנגליתהתק ני בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
נלווה 1-62087-00-00-0 וציוד חוזי שמע,ציוד ציוד של ההספק צריכת של מדידה האנגליתשיטו ת בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
חוזי 1-62087-01-00-0 ציוד שמע, נלווהציוד כללי-וציוד ההספק: צריכת האנגליתקב יעת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
נלווה 1-62087-03-00-0 וציוד חוזי ציוד שמע, טלוויזיות-ציוד ההספק: צריכת האנגליתקב יעת בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
נלווה 1-62087-04-00-0 וציוד חוזי ציוד שמע, צריכת-ציוד הקלטותקב יעת ציוד ההספק:

האנגליתחוזי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-62087-05-00-0 (STB) נלווה וציוד חוזי ציוד שמע, ההספק:-ציוד צריכת קב יעת

האנגלית ממירים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
נלווה 1-62087-06-00-0 וציוד חוזי ציוד שמע, ההספק:-ציוד צריכת שמעקב יעת האנגליתציוד בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
נלווה 1-62087-07-00-0 וציוד חוזי ציוד שמע, צגי-ציוד הספק: צריכת למדידת שיט ות

האנגליתמחשב בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
1-62104-00-00-0 (DAB) ספרתי שמע לשידור מקלטים של האנגלית אופיינים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-62105-00-00-0 (RDI) של נתונים למנשק דרישות ספרתי:מפרט שמע שידור מערכת

האנגלית המקלט בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בטיחות 1-62115-00-00-0 חשמליים: האנגליתצע צועים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
רכבת 1-62128-01-00-0 קבועים-יישומי ומעגלים-מתקנים הארקה חשמל, בטי חות

חשמלי הלם מפני הגנה אמצעי האנגליתחוזרים: בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
קלות 1-62128-02-00-0 לרכבות קבועים-יישומים תוצאי-מת קנים מפני הגנה אמ צעי

ישר בזרם הנעה במערכות שמקורם תועים האנגליתזר מים בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן



  

  

        
          

           
        

        
      

     
         

         
         

       
          

         
       

        
       

             
       

         
      
               

        
             

      
       

        
     

       
           

            
      

            
            

           
       

         
       

     

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10

ם ייצמחו-אלם יטילורטקלאו איין לקלאם יליכהמם ינעטנת וללוסום יתא
ר ובעום ימטואום ידיינם ינעטנם יאתר ובעת וחטיבת ושידר-ם יראח
ל קינת וכרעמם: ידיינם ימושייבש ומישל ,מהםת ווישעהת וללסו

1-62133-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10

ם ייצמחו-אלם יטילורטקלאו איין לקלאם יליכהמם ינעטנת וללווסם יתא
ר ובעום ימטואום ידיינם ינעטנם יאתר ובעת וחטיבתושידר-ם יראח
 .םיותילת וכרעמם: ידיינם ימושייבש ומישל ,מהםת ווישעהת וללסו

1-62133-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10
-י תב ,םיעתק ב כרת ניטעב כרבא ובמי נקתהוב כלרם ירבמח ,תקע-
ת יוכללת ושידר :יכילומר וביחבי למחש

1-62196-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 275.30 322.10

-י תב ,םיעתק ב כרת ניטעב כרבא ובמי נקתהוב כרלם ירבמח ,תקע-
ם יניפל שת ודימלת ופילחות ומיאתת ושידר :יכילומר וביחבי למחש
ם יפוליחם רזבם ירזאבל שע מגת ורפופוש

1-62196-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00

-י תב ,םיעתק ב כרת ניטעב כרבא ובמי נקתהוב כרלם ירבמח ,תקע-
י דמצל שת ודימלת ופילחות ומיאתת ושידר :יכילומר וביחבי למחש
ם רזבור שים רזבם ילעופה ,עמגת ורפופשום יניפי לעבב רכ
ר ישם רזם/יפולחי

1-62196-03-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 148.80 174.10 תיוכללת ושידר-ך ומנח תמלה רקבוג ותימת וחולר ובעת וקירת ובתי 1-62208-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02

ם וטייחלאת רושקתי נקתמהו ירדר דתת ושדלם דאי נבת פיחש
ר ושכמ ,םיישואנם ילדמו-ף והגל עם יאשינהוד יבם יזקחוהמ

ם יקזחומם ינקתהל )SAR(י לוגסהה עילבהב צקעת יבקלל הונם:ילהונ
 )ר"גהד ער "מגה 300 3ם ידרתם וחת(ן זואהת ברקבם ילעפוהמד בי

1-62209-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 320.50 374.99
ם ייתיבם ירישכמל שם טיינמגורטקלאת ושדר ובעה דידמת שיטו

ה לאת ושדלם דאי נבל שה פישחלת ועגונה ,מהודר ושכומ
1-62233-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00

ת רושקתלם יירטמיסום יידגי-ברם יכילומל שת ויעיבר/תוגוזל שם ילכב
ת יוביסב צקבה שילגת ויתורפסק זבת ותשר(ט רסת בחרת יתרספ
י רנגת ושידרט רפם:מינקתלמץ ומחה נקתהלם ילכב-ה) וגב

1-62255-01-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00

ג ותימת וחולר ובעם ילבכי רב:מחיוןלעח תמלה רקבוג ותימת וחלו
ם ילכב-ו ק" 52ל עמב וקנח תמל ,תיתכתמת פטעמי לעבז גבם ידדומב
ס ופטיומי לזוני ולימם עם ילבכי מסיי-ל חושמד ודיבוי לזונוי לימי לבע
ש יב

1-62271-20-09-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 הנתהמב צמבק פסהת דימד-ם ייתיבל משחי רישמכ 1-62301-00-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 88.00 102.96 תיוכללת ושידרות ודרהגם: וחבם יצווכתהמם יקוצים ירזבאל שת ורצו 1-62329-01-00-0 

תיגלנאהה פשבי לארשין תק 230.00 269.10 הקידבת ויטשם: וחבם יצווכתהמם יקוצים ירזבאל שת ורצו 1-62329-02-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 118.80 139.00
י נייפאמלס חייתהבם טייפואם יביסי לבלכט רפמת ריחבלך ימדר
ת וטינמגורטקלאו אה ביסבי אנת,תורידח,הקינמכ

1-62362-00-00-0 

ת יגלנאהה פשבי לארשין תק 415.40 486.02
תוחטיבת ושידר :תרושקתד יוצוע דיהמת ייגולונכטד יוצ ,יזו/חעמשד ציו 1-62368-01-00-0 



  

  

      
      

      
          

             
      

      
       

      
       

         
    

     
       

        
      

         
       

       
       

         
          

     
          

        
           

        
            

        
               

              
       

      
        

         
        

         

בטיחות 1-62368-03-00-0 היבטי תקשורת: וציוד המידע טכנולוגיית ציוד שמע/חוזי, ציוד
תקשורת  כבלי דרך ישר הספק זרם (של העברת ) PORTSוי ציאות

האנגליתתק שורת בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
חילופין 1-62384-00-00-0 בזרם או ישר בזרם המוזנים אלקטרוניים ובקרה הפעלה אבזרי

) אור פולטת דיודה למודולי ביצועים LEDוהמיועדים דרישות האנגלית ): בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
חשמליותתכנון 1-62430-00-00-0 מערכות ציוד של הסביבה באיכות מת חשב

האנגליתוא לקטרוניות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תעשייתיות 1-62443-01-01-0 תקשורת מושגים-רשתות מונחים, ומערכת: רשת אבטחת

האנגליתומודלים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תעשייתיות 1-62443-02-01-0 תקשורת תוכנית-רשתות הקמת ומערכת: רשת אבטחת

תעשייתית ובקרה אוטומציה למערכת האנגליתאבטחה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-62443-02-03-0 IACS תעשייתיות תקשורת ניהול-רשתות ומערכת: רשת אבטחת

בסביבת האנגלית עדכונים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
1-62443-02-04-0 IACS דרישות תעשייתיות: ובקרה אוטומציה למערכות אבטחה

שירות ספקי עבור אבטחה האנגלית לתכנית בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
תעשייתיות 1-62443-03-01-0 תקשורת טכנולוגיות-רשתות ומערכת: רשת אבטחת

תעשייתיות ובקרה אוטומציה למערכות האנגליתאבטחה בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
תעשייתיות 1-62443-03-03-0 תקשורת אבטחת-רשתות דרישות ומערכת: רשת אבטחת

אבטחה. ורמות האנגליתמערכת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
חיים 1-62443-04-01-0 למחזור דרישות תעשייתיות: ובקרה רוטומציה למערכות אבטחה

אבטחה מוצר האנגליתשל פיתוח בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
תאורה 1-62471-00-00-0 מערכות ושל נורות של פוטוביולוגית האנגליתבטי חות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
לדרישות 1-62471-02-00-0 הנחיות תאורה: מערכות ושל נורות של פוטוביולוגית בטי חות

לייזר קרינת שאינה אופטית קרינה לבטיחות הנוגעות האנגליתתק ןיי צור בשפה  269.10 230.00ישראלי
1-62548-00-00-0 (PV) פוטו מערכים עבור תכן האנגליתוו לטאיים-דרישות בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ביתיים 1-62552-00-00-0 קירור בדיקה-מכשירי ושיטות האנגליתמא פיינים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
(נורות 1-62560-00-00-0 אור פולטת מLEDדיודה גדול במתח נטל-50) בעלות וו לט,

כלליים תאורה לשימושי בטיחות-עצ מי, האנגליתדרישות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
1-62612-00-00-0 ) אור פולטת דיודה זינהLEDנורות במתחי המוזנות עצמי נטל בעלות ( 

מ כלליים 50-הגדולים תאורה לשימושי ביצועים-וו לט, האנגליתדרישות בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מחברת 1-62623-00-00-0 ומחשבי שולחן אנרגייה-מחשבי צריכת של האנגליתמדידה בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
מנחים 1-62676-04-00-0 קווים אבטחה: ביישומי לשימוש המיועדות למעקב חוזי מערכות

ישראליליישום האנגליתתק ן  322.10 275.30בש פה
כלליות 1-62722-01-00-0 דרישות מנורות: האנגליתבי צועי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
1-62722-02-01-0 (LED) אור פולטת דיודה למנורת מיוחדות דרישות מנורות: האנגלית ביצועי בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
דיודה 1-62776-00-00-0 (נורות אור להחלפתLEDפו לטת שנתכנו כיפות שתי בעלות ( 

לינאריות פלואורניות בטיחות-נורות האנגליתדרישות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

       
          

      
       

      
       

     
      

     
       

           
      

     
       

       
            
             

        
         

      
       

             
       

             
       

             
       

        
      

        
        
        

        
   

      
         

                 

פוטו 1-62920-00-00-0 חשמל-מערכות ליצור אלקטרומגנטית-וו לטאיות תאימות דרישות
הספק להמרת לציוד בדיקה בשפהושיטות ישראלי  322.10 275.30האנגליתתק ן

ובקרה 1-63044-01-00-0 אוטומציה ומערכות ובבניינים בבתים אלקטרוניות מערכות
כלליות דרישות האנגליתבבניינים: בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

ובקרה 1-63044-05-01-0 אוטומציה ומערכות ובבניינים בבתים אלקטרוניות מערכות
תנאים דרישות, אלקטרומגנטיתבבניינים: תאימות של בדיקה ותוכניות

האנגלית בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
ובקרה 1-63044-05-02-0 אוטומציה ומערכות ובבניינים בבתים אלקטרוניות מערכות

אלקטרוניות  למערכות אלקטרומגנטית תאימות דרישות בבניינים:
בבניינים, ובקרה אוטומציה ולמערכות ובבניינים המשמשותבבתים

קלה ותעשייה מסחר מגורים, של האנגליתבסביבות בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
ובקרה 1-63044-05-03-0 אוטומציה ומערכות ובבניינים בבתים אלקטרוניות מערכות

אלקטרוניות  למערכות אלקטרומגנטית תאימות דרישות בבניינים:
ובקרה אוטומציה ולמערכות ובבניינים המשמשותבבתים בבניינים,

תעשייתיות האנגליתבסביבות בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן
גזיים 1-67600-00-00-0 דלקים עבור מאולצת הזרמה בעלי אוטומטיים האנגליתמבערים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
היד 1-71357-00-00-0 כף שורש מפרק של שלמים שתלים עבור תקן ישראלידרישות האנגליתתק ן  53.00 45.30בש פה
כתף 1-71378-00-00-0 תותבי עבור תקן האנגליתדרישות בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
רפואי 1-71422-00-00-0 לשימוש אוקסיד-מעקרים אתילן ושיטות-מעקרי דרישות

האנגליתבדיקה בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
צנרת 1-71452-01-00-0 (תתמערכות ולביוב לתיעול מים, להספקת קר קעיים-פלסטיק

בלחץ-וע ל (-קרקעיים) קשיח כלורי כללי PVC-Uפו ליוויניל האנגלית ): בשפה ישראלי  102.96 88.00תק ן
(תת 1-71452-02-00-0 ולביוב לתיעול מים, להספקת פלסטיק צנרת קר קעיים-מערכות

בלחץ-וע ל קשיח-קרקעיים) כלורי צינורותPVC-U(פו ליוויניל האנגלית ): בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
(תת 1-71452-03-00-0 ולביוב לתיעול מים, להספקת פלסטיק צנרת קר קעיים-מערכות

בלחץ-וע ל (-קרקעיים) קשיח כלורי אבזרים PVC-Uפו ליוויניל האנגלית ): בשפה ישראלי  269.10 230.00תק ן
צנרת 1-71452-05-00-0 (תתמערכות ולביוב לתיעול מים, להספקת קר קעיים-פלסטיק

בלחץ-וע ל (-קרקעיים) קשיח כלורי התאמץ PVC-Uפו ליוויניל :( 
לייעודה האנגליתהמערכת בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן

גזיים:כללי 1-71555-01-00-0 דלקים לאספקת פוליאתילן צנרת האנגליתמערכות בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
גזיים:צינורות 1-71555-02-00-0 דלקים לאספקת פוליאתילן צנרת האנגליתמערכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
גזיים:אבזרים 1-71555-03-00-0 דלקים לאספקת פוליאתלן צנרת האנגליתמערכות בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
לאספקת 1-71555-04-00-0 פוליאתילן צנרת גזיים:שסתומיםמערכות האנגליתדלקים בשפה ישראלי  174.10 148.80תק ן
המערכת 1-71555-05-00-0 התאמת גזיים: דלקים לאספקת פוליאתילן צנרת מערכות

האנגליתלייעודה בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
קצף 1-71568-01-00-0 תרכיזי אש: לכיבוי בעלי-אמ צעים קצף לתרכיזי דרישות מפרט

במיםיחס מזיגים לא נוזלים של שטח פני על להשמה בינוני האנגליתהת פשטות בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן



  

  

         
                

        
        

           
            
        

      
            

           
         

        
      

     
           

     
           

     
           

             

  
  

קצף 1-71568-02-00-0 תרכיזי אש: לכיבוי בעלי-אמ צעים קצף לתרכיזי דרישות מפרט
במים מזיגים לא נוזלים של שטח פני על להשמה גבוה התפשטות האנגליתיחס בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן

מים 1-74422-06-00-0 להובלת קשיח כלורי מפוליוויניל ואבזרים להנחה-צינורות הוראות
ולבדיקות-תת להתקנה העבריתקר קעית, בשפה ישראלי  70.08 59.90תק ן

למערכות 1-74600-02-00-0 בטיחות בחום: לעיבוד תעשייתי האנגליתציוד בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
והנשמה 1-75356-01-00-0 הרדמה ותושבות-ציוד קונוסים קוניים: האנגליתמחברים בשפה ישראלי  139.00 118.80תק ן
והנשמה 1-75356-02-00-0 הרדמה נושאי-ציוד מתוברגים מחברים קוניים: מחברים

האנגליתמשקל בשפה ישראלי  53.00 45.30תק ן
והנשמה 1-75361-00-00-0 הרדמה תוך-ציוד ומחברים-צי נורות האנגליתקנ יים בשפה ישראלי  205.92 176.00תק ן
סיכונים 1-80030-00-00-0 הערכת לביצוע האנגליתמדריך בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
מחשב 1-80061-00-00-0 אבטחת באירועי לטיפול האנגליתמדריך בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
ובמחשבים 1-80083-00-00-0 נייחים במחשבים ולמניעתם נוזקה באירועי לטיפול מדריך

האנגליתניידים בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
בסיסית 1-80601-02-12-0 לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

נמרץ לטיפול הנשמה מכונות של חיוניים האנגליתולביצועים בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן
בסיסית 1-80601-02-13-0 לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

להרדמה עבודה תחנת של חיוניים האנגליתולביצועים בשפה ישראלי  374.99 320.50תק ן
בסיסית 1-80601-02-60-0 לבטיחות מיוחדות דרישות רפואי: לשימוש חשמלי ציוד

ציוד של חיוניים שינייםולביצועים האנגליתלר פואת בשפה ישראלי  237.04 202.60תק ן
תוכנה 1-90003-00-00-0 ליישום-הנדסת מנחים מחשב 9001ISO: 2008קווים האנגליתלתוכנת בשפה ישראלי  322.10 275.30תק ן


