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 תקינה
 והיא המשק, מגזרי כל לטובת תקנים להכנת ואיכותית, מקצועית לאומית, תשתית מהווה הישראלית תקינהה

 מסייעת בשמירה על הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה.

הגדרות לרבות עבודה, תהליך של טכניים כללים או מפרט לקבוע רשאי בלבד, והוא הישראלי, התקנים כוןמ
 ולחוק התקנים לכללי בהתאם התקן של עיבודו תהליך על שמירה תוך נעשה הדבר ישראלי. כתקן טכניות, 
התקנים.

 באמצעות לתקינה התשתית את המספק הישראלי, התקנים במכון התקינה אגף מרכז התקנים כנתה את 
 יצרנים, ובהם המשק, של שונים ממגזרים ומומחים נציגים אלפי חברים אלה בוועדות ציבוריות. ועדות אותמ

 צרכנים, קבלנים, יבואנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה נציגי ממשל ועוד.
 המדע בתחומי והניסיון הידע מיטב על מבוססים והם רחב, בקונסנזוס נעשים התקנים מכך תוצאהכ

 והטכנולוגיה.

התקינה אגף ובאמצעות הבין-לאומיים, התקינה ארגוניב ופעיל מלא חבר גם הוא הישראלי התקנים כוןמ
 הבין-לאומית. התקינה בזירת והממשלה האקדמיה הזנק,ה חברות התעשייה, להשתתפות תשתית מספק הוא 

 אסטרטגי כלי מהווה והיא בעולם ישראל מעמד לחיזוק אמצעי היא הבין-לאומית בפעילות השתתפותה
 עסקי חשוב.

שירותי אגף התקינה כוללים תחומים אלה:

 תקינה ישראלית: 
 • ניהול מערך ועדות התקינה הציבוריות הרשאיות להסתייע בעבודתן במומחים, באנשי מקצוע ובאנשים

 אחרים הבקיאים בתחום פעולתן
• פרסום תקנים ומוצרי תקינה

 תקינה בין-לאומית: 
 • תוכנית לשילוב ולמימון תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית

 • סיוע במימון במסגרת התוכנית לשילוב תעשייה ישראלית בתקינה הבין-לאומית
• טיפול בבקשות הצטרפות של נציגים ישראליים אל ועדות התקינה הבין-לאומיות

 שירותי מידע: 
 • איתור תקנים מהארץ ומהעולם ומתן מידע בנוגע להם

 • מכירת תקנים ישראליים
 • מכירת מנוי לתקנים ישראליים

 • מכירת תקנים בין-לאומיים ותקנים אחרים
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 המכללה
 עריכת בטיחות, האיכות, בתחומי ויישומי מקצועי ידע ומקנה מובילה הישראלי התקנים מכון של המכללה

מבדקים, בנייה, סייבר, אבטחת מידע, ניהול ועוד.

 הרצאות, מקצועיות, הסמכות הדרכות, הדרכה, פיתוח ארגוניים, צרכים מיפוי כוללות המכללה פעילויות 
 מעשי ניסיון שילוב תוך והשתלמויות מקצועיים כנסים עיון, ימי מקצועי, פורום שטח, לימודי סיורי דנאות,ס

 מצטבר רב שנים של מכון התקנים הישראלי.

הקורסים המובילים:
9001: • עורכי מבדקים בכירים 

מבדקים בעורכי הצורך את מחזק שונים, בתחומים רגולטוריות לדרישות המצטרף ,9001:2015 הישראלי התקן תו של החידוש 
 לגורמים חיצוניים. 

• תכנון ותחזוקה ספרינקלרים:
 כיבוי מערכות על ולמתכננים למתחזקים הכרה משלב הקורס הספרינקלרים. ותחזוקת תכנון על לימודים המקנה משולב קורס 

 תקן תו לקבלת המינימום בדרישות לעמידה לקראת ולמתכננים למתחזקים הדרכה ומתבצעת לכיבוי, מתזים מערכות אש,ה
 של חברות תחזוקה. 1596

• קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך:
 בעליו ההנדסה במקצועות והנדסאי השונים ההנדסה במקצועות מהנדס בעבודה, בטיחות על לממונה המתאים מקצועי קורס 

 ניסיון ניהולי. הקורס מאפשר להכשיר עורכי מבדקי למען ביטחון ילדינו במוסדות החינוך.

• ניהול מערכת איכות:
 איכות. מערכת מנהל של המקצועיות ידיעותיו בהעמקת היתר בין ועוסק, ובעתיד בהווה איכות מערכות למנהלי מיועד ייחודי קורס 

הקורס מביא ממקור ראשון, את אופן ארגון ותחזוקה של מערכת ניהול איכות בצורה נכונה ואפקטיבית.

27001: • הכשרת מיישמי תקן 
 התקן המיישמי לארגון, ביותר המתאימה המשולבת ההגנה המערכת את מתאימים מידע אבטחת ISO 27001 התקן מיישמי 

 אחראים על ניהול, תחזוקה, בניית מטרות ניתנות למדידה ובקרה על היעדים, על מנת להיות אפקטיביים בתחום אבטחת מידע.

 • סוקר איכות מבנים:
 נייתהק ומציאתם, הבנייה בעבודת ליקויים והבניה, התכנון ותקנות דרישות את ילמד מבנים איכות סוקר הבניה, בענף קיםלעוס

ידע בהבנת כשלים ומניעתם, ואופן כתיבת דו"ח חוות דעת מומחה.

• בנייה ירוקה: 
על מבנה הסמכת ליווי לצורך ידע בהקניית מתמקד הקורס החיים. איכות את ומשפרת מתחשבת חסכונית, הינה ירוקה הבנייה 

 . הקורס מתואם לאנשי המקצוע בתחום הבניין, הסביבה והאדריכלות.5281 פי מאפייני הת"י 
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איכות והסמכה
רשת של הבלעדי הישראלי והנציג בישראל והוותיק הגדול ההתעדה גוף הוא םהתקני במכון והסמכה איכות אגף 

IQNet ההתעדה הגדולה 

הסייבר, ערךמ של ההספקה שרשרת לדרישות והתעדה אימות אישור כגון עדההת שאינה עילותפ מקיים האגף 
 עוד.חו"ל, מבדקי ספקים )צד ב( ועבור גופי התעדה מ מבדקי התעדה 

 מערכות ניהול שונות 3-4 ם לעניק תווי יוקרה ללקוחותיו: תו זהב לארגונים המותעדיהמכון מ

 מערכות ניהול ויותר. 7ותו יהלום לארגונים המותעדים ל- ערכות ניהולמ 5-6 ם לתו פלטינה לארגונים המותעדי

 ההסמכה גופי באמצעות 17021ISO מוסמך (,CB) עדההת לארגוני הסמכה כללי לפי פועל הישראלי התקנים מכון
 ם:הבאי בתחומים משולבת(, עדהלהת חידהא בצורה בנויים )שרובם ניהול מערכות 40לכ- ומתעיד בעולם, םהגדולי

איכות:
ISO ת״י •  לכל םמתאי ניהול, מערכות של באישור עוסקו האחרים, הניהול תקני לרב בסיס מהווה בעולם, הנפוץ הניהולי התקן – 9001

הנהלה, ומעורבות אחריות באמצעות בארגון לניהול םכלי ארגז מגדיר התקן הניהול. באיכות ומתמקד בגודל, תלות ללא הארגונים סוגי 
התקן החוק. ודרישות הלקוח וציפיות בדרישות עמודל בכדי מתמיד, ושיפור סיכונים מבוססת מחשבה רצונו, ושביעות בלקוח התמקדות 

ת במכרזים והפיכתם לספק. לאגף איכות והסמכה אקרדיטציה ישירה לתקן.חות כתנאי להשתתפוע"י רשויות ולקו נדרש 

ISO ת״י •   שוחד, מתן שמזהות בקרות עותבאמצ שוחד, נוגדת תרבות ומנהל מגדיר הארגון בארגון. חדהשו עתמני חוםלת התעדה –37001
 למשרד חיתותש עתלמני תוכנית להציג םחונייביט ארגונים נדרשים םהיו כבר הארגון. של ובפרויקטים ביחידות מזהים סיכונים ערכתוה

 הבטחון.

אבטחת מידע ותוכנה:
(ISMS) ת״י •  ISO  אפשריים, נזקים לצמצם בכדי ומניעתם ע,למיד הסיכונים בזיהוי עוסק מידע, אבטחת ניהול םלתחו התעדה –27001

 איכות לאגף הארגון. של המידע נכסי על להגן פעולות שננקטו ספקים( החברה, עליב עובדים, )לקוחות, העניין לבעלי חוןבט עניקומ
והסמכה אקרדיטציה ישירה לתקן.

PIMS (ISO) ת״י •   משלב האירופאי(, GDPR ל )משיק עמיד פרטיות לשמירת לדרישה ענהכמ פרטי, עמיד ניהול לתחום עדההת –27701
חות.ע על לקותובנות ממספר תקני אבטחת מידע מובילים. חיוני לכל מי ששומר מיד

ISO ת״י •  את ולנהל לזהות נדרש בקרות. וניהול יישום בחירה, הכולל )אינפורמטיקה(, רפואי פרטי מידע על הגנה ליישום מדריך –27799
 הנשמרת המדיה המידע, בסוג תלות ללא זה םלתחו שירותים הנותנים ולארגונים מרפאות( חולים, )בתי עצמו בארגון עמיד על המשמורת 

ISO "יעבר, והטכנולוגיה. מחייב התעדה גם לתוהתקשורת בה מו 27001.

ISO ת״י •   חייבמ פרטיים. וללקוחות (,SAAS) שירותים לספקי (cloud) ענן שירותי עבור מידע חתאבט בקרות ליישום מדריך-27017
ISO "יהתעדה גם לת 27001.

ISO ת״י •   התעדה חייבמ רגולטורים. ע"י מאוד נדרש .PII המוגדרים מגופים ציבוריים, בעננים עהמיד פרטיות על להגנה מדריך –27018
ISO "יגם לת 27001.

ISO ת״י •   אימות, וכן המידע וזמינות שלימות סיווג, על לשמור בכדי )סייבר(, הקיברנטי חבבמר מידע אבטחת םליישו מדריך-27032
ISO "יעה. מתאים לכל ארגון. מחייב התעדה גם לתאחריות ומני 27001.

ISO ת״י •   נושאי הנהלה, מחויבות תגובה, צוותי מדיניות, כולל חיצוניים(, ארגונים וע"י )פנימיים עמיד אבטחת עיאירו לניהול מדריך –27035
ISO "יתמיכה ועוד. מתאים לכל ארגון. מחייב התעדה גם לת 27001.

ISO ת״י •  יחידות. בין פנימי לרכש םוג (,B2B) ללקוחות וגם שירותים לספקי מיועד ההספקה(. )שרשרת חלקו ספק חסילי מדריך –27036
ISO "יחום. מחייב התעדה גם לתעל תקנים אחרים בת מבוסס  27001.

ISO ת״י •   של עסקיתה לליבה סיכונים ומקטין שתומך איכותי שירות לספק עדמיו ,IT שירותי ניהול מערכת בנושא עדההת –20000-1
 )פנימי וחיצוני(. IT , מגדיר תהליכים מדידים, ומתאים לכל סוג וגודל של ספק שירותיITIL חות. מבוסס מתודולוגייתהלקו

ISOת״י • עצמה. בפני העומדת לתוכנה והן מהמוצר חלקכ משולבת התוכנה כאשר הן התוכנה עשייתלת 9001"ית ליישום מדריך –90003
 על ומבוסס ,9001 "ית דרישות כל את כולל התקן ארגון. של גודל ולכל סוג לכל מתאים טכנולוגיות. או כלים חיים, חזורמ במודל תלות אין 

ISO "יחום. מחייב התעדה גם לתתקנים שונים בת 9001. 
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איכות והסמכה
הסייבר מערך ע"י שהוגדרה למתודולוגיה בהתאם ארגונים שיאשר הגוף להיות נבחר התקנים מכון – יבריהס מערך של ההספקה שרשרת • 

 שהגדיר והכללים התכולה לפי מתועד עמיד לאימות להציג הדורש הגורם על מרכזי, ממאגר חלקכ לציבור אותם ומפרסם הלאומי, 
 המערך.

 תעופה:
AS9100 •– מבוסס עוד(,ו משלבים מתקינים חים,מפת )יצרנים, העיסוק חומית בכל לארגונים עדתמיו ובטחון, חלל עופההת לתחום עדההת

 שרשרת את חייבומ (,IAQG חתת )המאוגדים עשייהבת הגדולים ענייןה עליב ע"י נכתב התקן זה. חוםלת נוספות דרישות עם 9001 ת"י על 
 ההספקה של הארגון. למכון התקנים אקרדיטציה ישירה לתקן זה.

AS9120 •– בדגש ,9001 ת"י על מבוסס ומפיצים, לספקים עדתמיו חון,ובט עופהת החלל עשייתת של ההספקה שרשרת םבתחו עדההת
 התקנים למכון ההספקה. שרשרת את לחזק בכדי וזאת עוד,ו החומר חלוקת חסנים,מאו חומרים על חופיקו שמירה חומר, עקיבות על 

 אקרדיטציה ישירה לתקן זה.

איכות סביבה ואנרגיה:
ISO ת״י •  לזהות ואחזקה, פיתוח שירות, יצור, חומיבת הארגון של סביבתית מחויבות לוודא במטרה סביבתי, ניהול חוםלת עדההת –14001

 ישירה אקרדיטציה התקנים למכון עוד.ו ותקנות, חוקים לדרישות התאמה לוודא סביבתי, ניהול יעדי להגדיר הסביבתיות, ההשפעות ולנהל 
לתקן זה.

ISO ת״י •   את לשפר בכדי האנרגיה, מקורות את מושכלת בצורה לנהל לארגון שמאפשרת אנרגיה, ניהול ערכתלמ עדההת –50001
 אפקטיביות השימוש בו. למכון התקנים אקרדיטציה ישירה לתקן זה.

GHG • גזי מצאי לאימות הן לקוחות, לדרישת בהתאם 14064, "ית לפי חממה גזי הצהרות אימותי עמבצ המכון – חממה זיג פליטות אימות 
 חממה, והן לאימות הצהרת הפחתת גזי חממה.

בטיחות:
ISO ת״י •   עובדים/) םהשוני ענייןה בעלי ובריאות חותבטי על שמירה לוודא באה בתעסוקה, ובריאות בטיחות םחובת עדההת –45001

, מעריך אותם במטרה למזערם, תוך שמירה על דרישות חקיקה רלוונטיות.םם בחצרי הארגון. הארגון ממפה את הסיכונים( המצוייורחיא
 בתחום רכב כלי עילמפ או המנהל ארגון לכל מתאים מקורי, ישראלי תקן עבורה,בת ואיכות בטיחות ניהול בתחום התעדה –9301 ת״י • 

 ם או נוהגים לצורך תנועת אנשיו להספקת מוצריו.ערך תומך, וכן לארגון שיש בו נהגיעיסוקו או כמ

ציוד רפואי:
ISO ת״י •  וכולל בתחום, שירות נותני או מפיצים מתקינים, מייצרים, חים,שמפת לארגונים מתאים הרפואי, הציוד בתחום עדההת –13485

 טכני. תיק להכנת המכון עבדותבמ בדיקות עביצו לשלב וניתן ,CE אישורי לקבלת בסיס היא ההתעדה (.FDA) מוכרות חקיקה דרישות 
למכון התקנים אקרדיטציה ישירה לתקן זה.

ISO ת״י •   ייצור לתנאי הקשורים אלמנטים עם חדבי 9001 "ית דרישות על מבוסס הרפואי, לציוד ראשוניות אריזות בתחום עדההת –15378
חוק והלקוח.עמידה בדרישות ה חייב(. ומGMPנאותים )

למכון (.Notify body) מוכר אירופאי גוף באמצעות עדההת היא בתחום מדרישות חלק – ופאיאירה ודיחהא ישותדר ילפ מבדקים • 
והתיק התהליך ואישור ם,התקני מכון סוקרי ע"י מבדקים קיום האירופאי, בגוף רישום שמאפשרים (MDC/LNE) גופים מספר עם הסכמים 

 ע"י הגוף המוכר. הטכני 

מזון:
ISO ת״י •  (, דורשת הגדרה של תוכנית דרישותHACCPעדה בתחום בטיחות מזון, כוללת דרישות מתקנים מוכרים בתעשייה )– הת 22000

 התקנים למכון לשוק. עמלהגי בטוחים םשאינ ממוצרים עשימנ כך בקרה, נקודות של והגדרה סיכונים עתמני חייבתומ (,PRP) קדם 
 אקרדיטציה ישירה לתקן זה.

FSSC 22000 •– םסיכוני לזהות דרישה ,22000 "ית לדרישות התאמה מתחייבת והאריזות, המזון בתחום עדההת (HACCP,) נוספות. ודרישות 
 ע. למכון התקנים אקרדיטציה ישירה לתקן זה.(, ומחייב מבדקים מתוכננים ומבדקי פתGFSIחום )ם המרכזי בת"י הגורהתקן מוכר ע
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איכות והסמכה
HACCP •– עקרונות 7 כולל הסיכון, בגורמי ולשלוט להעריך, לזהות, נדרש למזון, נאותים ייצור תנאי בתחום התעדה (CODEX) לבקרת

ם.הסיכון לזיהוי ומניעה. תקן נפוץ בתעשיית המזון ונדרש ע"י רגולטורי בטיחות מזון, ובקרות בנקודות 

ISOת"י •  בקווי יםתהליכ ניתוח באמצעות סיכונים עתלמני (,GMP) הקוסמטיקה לתחום נאותים ייצור תנאי וםבתח התעדה – 22716
 הייצור ובמערכות התומכות )ייצור ואריזה בעיקר(, כח אדם נדרש, וניהול מערכת איכות. נדרש ע"י רשויות אירופאיות. 

ביטחון ושירות:
EN ת״י •   והמשאבים התהליכים איכות לניטור חודי,יי אירופאי תקן עופה,ת ובשדות עופהבת חהאבט שירותי מתן םבתחו התעדה –16082

 חסיוןו תשתיות ומציאות, באבדות עיסוק ם,פיננסי היבטים שלו, ההכשרה ושלב הגיוס משלב האדם כל וניהול באיכות טיפול ם,המסופקי
ע.מיד

ISO ת״י •   שלם ענהמ שלו, אימות כולל המתורגם החומר הגשת שלב ועד עהההצ משלב התרגום, שירותי בתחום עדההת –17100
חומר.לדרישות הלקוח, וארכוב ה

ISO ת״י •  )ספקים/קבלנים/מובילים(, ענייןה עליב של זיהוי מחייב חומים,ת במגוון ההספקה, שרשרת אבטחת חוםבת התעדה –28000
ם.אריזת לאחר חדובמיו םייצור לאחר לפריטים גישה ומניעת אורחים, על ופיקוח ניהול בארגון, הפיזית חההאבט חיזוק שלהם, ובקרה ניהול 

ISO ת״י •  ידע, ניהול של תרבות חלתבהנ ידע, לניהול מערכות של ובתחזוקה בהקמה עוסק בארגונים, עיד ניהול בתחום עדההת –30418
ובאופן מדידת הידע בארגון, מתאים לכל סוג של ארגון בכל גודל שהוא. בפתרונות 

ISO ת״י •   לניהול אסטרטגית תוכנית והגדרת זיהוי מחייב שהוא, סוג מכל נכסים לניהול מתייחס נכסים, ניהול חוםבת עדההת-55001
 ם.ם ולניהול סיכונים בכל האמור לניהול הנכסיחס לנושאים פיננסינכסים, מתיי

המשכיות עסקית:
 מכונות, ע,)מיד הארגון תשתיות לכל סיכונים וניהול בזיהוי עוסק עסקית, המשכיות ניהול בתחום התעדה –BCMS (ISO)22301 ת״י • 

ם.ם, תקשורת, ספקי שירות, אתרי תפעול ועוד(, לתקן מצורף מדריך ליישואמצעים לוגיסטיי

 מצבים חירום, מצבי עם הארגון של בהתמודדות עמסיי מקורי, ישראלי תקן )מנחת"א(, ארגון של תפקודי חוסן חוםבת התעדה-24001 ת״י • 
 ם.ם האיומיערכות להתמודדות עעל הארגון, ולבנות תוכניות ה םח סיכונים ואיומיקריטיים ועוד. נדרש לנת

 רכב וטלקום:
IATF  מתקיימת ההתעדה חום.בת הגדולים העניין עליב ע"י נכתב התקן הרכב. עשייתת ספקי לכל שנדרש חייב,מ בינ"ל תקן-• 16949

 (, באמצעות סוקרי מת"י.EAGLEעדה אמריקאי )באמצעות גוף הת

TL9000 •-ההתעדה בתחום. הגדולים ענייןה עליב ע"י נכתב התקן )טלקום(. התקשרות עשייתת ספקי לכל שנדרש חייב,מ בינ"ל תקן 
(, באמצעות סוקרי מת"י.NQAעדה אמריקאי )מתקיימת באמצעות גוף הת

(SR) אחריות חברתית 
 ם.ואתיי כלכליים םסביבתיי חברתיים, שיקולים יישם שהארגון בכדי החברתית, האחריות בתחום מקורית ישראלית עדההת-10000 ת״י • 

עדכון שוטף שלהם. לתקן נספח לבדיקת בשלות הארגון.חוק, ונדרש זיהוי וציות לדרישות ה

ם.במכרזי ספקים לבחירת כקריטריון אותה ומשמשת )משכ"ל( וכלכלה למשק חברהה דרישות לפי שחוברה תיוג, רשימת –10000 משכל • 
עוד.עסקה כחוק, לאתיקה, סביבת עבודה וחוק, לה , ומתייחסת למנהיגות, לזיהוי ועמידה בדרישות10000 "יעל ת הרשימה מבוססת 

עבודה סביבת ליצירת הדרך את עסיקיםלמ להתוות שבא מקורי, ישראלי מפרט – עבודהה במקומות מינית הטרדה למניעת וולונטרי קוד 
 ם.על הארגונים להשיג את בטחון לעובדיה בלא הטרדות מיניות. המפרט מגשר בין שפת המחוקק לשפת הארגון, ומקל בטוחה 

SMETA •– חוקים לדרישות לציות האמור בכל שלהם, הספקים ואת עצמם את לבחון לארגונים המאפשרת בעולם, מוכרת מתודולוגיה
 ע"י מכון התקנים. עדיבאופן בל etIQN עם עבודה. התקן ניתן בשיתוף ותקנות הקושרים לתנאי 

SA8000 •-עולמי העבודה איגוד של חיותהנ מבוסס תקן (ILO,) לדרישות וציות ולזיהוי ם,עבודת בתנאי ולשיפור עובדיםל לדאגה מתייחס
 ע"י מכון התקנים. עדיבאופן בל IQNet עם החוק. התקן ניתן בשיתוף 
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 תו תקן
מוצרים בין להבחנה ונוח פשוט אמצעי לרשותו ידהבהעמ 1954 מאז הצרכן בשרות פועלת תו-התקן מערכת
 מסוגל אינו אשר לצרכן, המוצעים המתוחכמים, המוצרים רבים שבה בתקופה אחרים. מוצרים לבין תקניים 

הצרכן של האינטרסים לשמירת ביותר גדולה חשיבות זו הבחנה ליכולת יש בטיחותם, ואת טיבם את שפוטל
וזכויותיו. 

מערכת תו התקן פועלת במסגרת חוק: חוק התקנים ותקנות התקנים 
 תקן, תו מינהלת באמצעות ציבורי בפיקוח נמצאת אולם הישראלי, התקנים מכון ידי על מופעלת המערכת 

 ועדת ההיתרים ושורה של ועדות מקצועיות.

 לדרישות מתאים המוצר שאותו לכך, היצרן מטעם אישור מהווה המוצר, על המסומן תו-התקן, מלילס
 ממכון היתר לכך קיבל אם רק בתו-התקן המוצר את לסמן רשאי היצרן עליו. החלים הישראליים, תקניםה

בידי קיימים וכי התקנים לדרישות מתאים שהמוצר נעה,השתכ ההיתרים שוועדת לאחר ניתן ההיתר ים.התקנ
לו המאפשרים הולמת, ארגונית ומערכת נאותים בקרה ושיטות בחינה מתקני מתאימים, ייצור אמצעי היצרן 

 להבטיח את עמידת המוצר בתקן שחל עליו. 
 של בדיקות ומבצע היצרן של האיכות מערכת המוצר, ייצור תהליך על שוטפת בקרה מקיים מצידו מכוןה

 המוצר, בתדירות מתאימה, על מנת לוודא, שנשמרת התאמתו לתקן, בעקביות ולאורך זמן.

 קיימים מספר סוגים של תווי תקן:

 תו תקן:
 שעומד בדרישות התקן הישראלי שחל עליו. אישור זה מהווה אסמכתא שהמפעל מוצרניתן ל

 מנהל מערכת איכות מבוקרת, וכי המוצר ותהליך ייצורו נמצאים בפיקוח שוטף של מכון התקנים.

תו בטיחות:
 . מוצר הנושא תו הבטיחות מבטיח הגנה מפני סכנות בעת השימוש במוצר לאורך זמן.למוצר ניתן 

 מוצר הנושא סמליל של תו בטיחות מאשר שהמוצר בטוח לשימוש בהתאם לדרישות התקן הישראלי הייעודי.

התעדת תהליך:
תחזוקה אישור הניתן במסגרת מערכת תו תקן, המבטיח איכות ותקינות של 

 .תהליך של התקנה או 
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תו ירוק
 וארגונים מוצרים המתעידים חברים של ברשת ישראל כנציג –GEN לאומי הבין בארגון חבר התקנים מכון 

 לתווים ירוקים ברחבי העולם.

 תו ירוק למוצר: ✓
 אוביקטיבית בדיקה חרלא ניתן ההיתר השונים. הייצור חומית פי על סביבתיים מפרטים בדרישות ועמד נבדק שהמוצר עידהמ תו
 החל המוצר חיי לכל התייחסות ישנה הירוקים במפרטים ירוק. תו היתר קיבל שלא מקביל ממוצר חותפ בסביבה פוגע המוצר עידומ

עד לאריזתו והטיפול בו בסיום השימוש.משלב חומרי הגלם ו

תו ירוק לארגון נותן שירות: ✓ 
 באופן ומתנהל סביבתיים מפרטים בדרישות ועמד נבדק ועוד( חולים מלונות/מסעדות/בתי )כגון השירות נותן שארגון המעיד תו 
 ולהביא תהליכים לייעל במטרה הנדרש המידע וניהול איסוף על מתבססת זו סביבתית התנהלות הארגון. מחזון כחלק ביבתיס

לחיסכון מקסימלי במשאבים סביבתיים וכלכליים כמו חיסכון באנרגיה, במים, ניהול פסולת וכו'.

תו ירוק למבנה: ✓ 
- בנייה בת קיימא )בניה ירוקה(. 5281 ק ועמד בדרישות ת"יהניתן למבנה שתוכנן נבנה נבד תו 



מכון התקנים הישראלי

  
 
 

  

 
 
 

   

 
  

  

 
 

 

 
 

 

   

 
  

 
    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

8 

 כיול
 ISO/IEC 17025 ובעלת הסמכה לתקן: ANAB מעבדת כיול המוסמכת על ידי

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 ם פנימייםנהלי
IEC 60397; IEC 60398 

 תנורים, אמבטיות מדוייקות, תא
טמפרטורה ולחות המכסים טווח

 300°c עד 100°c של 
 חותכיול טמפרטורה ול

 י טמפ',י חום, רגשים, בקרמד
 ות טמפ' בתנורים,ידי לחות, אחמד

 ו'וכ יםמקרר

 הכיול מתבצע לפי הגדרות יצרן
 ונהלים פנימיים

 וחצי 8 רבי מודד מדוייקים עד
 LCR METER ספרות,

 מדי אנרגיה והספק

 כיול אלקטרוניקה - מתח וזרם
 חילופין וישר, התנגדות, קיבול,

השראות, אנריגה והספק, זמן, תדר

 יים, סקופים, מונים, מגרודדרבי מ
 ו'וכ ות גלורי צתדר, מחולל

 עפ"י הכיול מתבצע
 הגדרות יצרן

 מדי הספק לתדר גבוה חיישני
חתיםהספק לתדר גבוה ומנ

, ספקטרום אנלייזרGHz118 עד 
, מוני תדרGHz126.5 עד 

GHz126 עד 

 RF כיול 
 הספק ותדר גבוה

 י תדר,מחוללים לתדר גבוה, נתח
 י רשת, מנחתים לתדר גבוה,נתח

ו'וכ והי הספק לתדר גבמד

 ם פנימייםנהלי
DIN 863 

Depth micro checker, 
Measuring machine כיול אורך, גדלים מכניים

 ומטרים,יקרים, מילמטולי פרופ
 ו'וכ עובי ימדי זחיח, מד

OIML R 76-1 Standard Weights Class E1  כיול מסה
 עד ים/מכניםיונים אלקטרמאזני
 ייםיטים אנלק"ג, מאזני 2000

 ו'וכ י שקילהיים, מתקניטוחצי אנל

 ם פנימייםנהלי
Standard BS EN ISO 6789; 

ASME B107.300 Transducer 

 כיול מדי מומנט בתחום של
(0.05 to 1,000) N·m 

 ע"י מכשיר מדידה יעודי
 ומתמרי מומנט

כיול מומנט
י מומנט,יליומנט, כמפתחות מ

 ו'וכ מברגות 

Function Generator HP 
33120A, Signal Generator GPS כיול זמן  ו'וכ עצר יי זמן, מדונמ

 נהלים פנימיים
OIML R111-1, 

OIML R52 
משקולות, קומפרטור כח כיול

יומד יחהות מתונים, מכמכבש
ו'וכ התארכות 

OIML R 101 
OIML R 109 

ASME B40.100 
EURAMET cg 17 

BS EN 837 
BS EN ISO 5171

Gas Dead Weight Tester: 
Oil Dead Weight Tester כיול לחץ 

 י לחץי לחץ/מדי ריק, מדמד
 י לחץ,ולבים, מתמרותת לחץ מש

 ו'וכ יםורקליברט
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גילוי והתראה  מערכות
בדיקות או חופשי יבוא צו פי על הנדרשות בדיקות כגון חיקוק, פי על הנדרשות בדיקות שירותי מספקת עבדההמ

נציב להוראת בהתאם חותבטי ערכותלמ אינטגרציה- תחזוקה בדיקות מגוון וכן מסוימות תקנות לפי הנדרשות 
 536. כבאות והצלה 

 ערכות גילוי אש באתרים בהתאם לתקנים החלים עליהם.בדיקות רגולטוריות של התקנת מ

 :וץודות חעב

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 3- חלק 1220 ת"י

 1597 ת"י

 5210 ת"י

 536 הוראת נציב

 מסמך כבאות

 11- חלק 1220 ת"י

 536 הוראת נציב

עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

 עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

עולהבדיקת אבחון ובדיקת פ

 ערכותבדיקת התקנה של המ
 והתאמתן לתקן

 בדיקת התקנה של מערכות כיבוי
 גז, בדיקת תוכנת הרצת מחשב

 והתאמה לדרישות התקן

 בדיקת התקנה של מערכות כיבוי
 בארוסול בלוחות חשמל והתאמה

 לדרישות התקן

בדיקת משטר הפעלות של יועץ
 ,536 בטיחות בכפוף להוראת נציב 
 חותבדיקת תפקוד מערכות בטי
 בכפוף לתרחישים שונים

 עולה והתקנה של גלאיבדיקת פ
 עצמאי בדירות מגורים בכפוף

 חיית כבאותלהנ

 בדיקת חברות בתו תקן תחזוקה

 חותבדיקת תחזוקה למערכות בטי

 י אשוילערכות לגהתקנת מ
 ומערכות כריזה

 וי בגזמערכות כיב
 וחדרים ות חשמלבלוח

 ולארוסערכות ביקת מבד
 בלוחות חשמל

 יה של מערכותינטגרצא
 ות במבנהיחבט

 יהתקנת גלאי עצמא
 ות מגוריםירבד

 תו תקן תחזוקה
 י אשות גילוערכלמ

 יהינטגרצוקה לאתחז
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גילוי והתראה  מערכות

 :עבדהות מבדיק

 2- חלק 1220 ת"י

 2- חלק 1220 ת"י

1- חלק 1220 ת"י

 5- חלק 1220 ת"י 

 10- חלק 1220 ת"י

 6- חלק 1220 ת"י

 4- חלק 1220 ת"י

 1- חלק 990 ת"י

 תנור לתנאי סביבה, מכשיר חוזק
דיאקטרי, מתח גבוה, סקופ, פלוק

 תנור לתנאי סביבה, מכשיר חוזק
דיאקטרי, מתח גבוה, סקופ, פלוק

 תנור לתנאי סביבה, ארגז עשן,
 חדר שריפות עם צב"ד למדידת

עירהאור מכשיר לבדיקת ב

 עוצמת קול ותדר, מכשיר למדידת 
עירהחות, מכשיר לבדיקת בתנור, ל

עירהמכשיר לבדיקת ב

 תנור לתנאי סביבה, תנור לגלאי
 חום, מכישר לבדיקת בעירה,

ח זרםמד מת

 מתקן לבדיקת סוללות וצבד יעודי
לבדיקת מתכות כבדות

 פונקציונליות בדיקות בדיקה כוללת 
 בדיקות עומסים, בדיקות בתנאי

סביביה, תאימות לכיבויים ולגלאים,
 EMC תאימות ל- 

 ם,עיוותים הרמונים, עומסי בדיקת
 בקרה, תנאי סביבה,
 תאימות לרמקולים

 עשן, בדיקות בתנאיבדיקות ב
 סביבה, בדיקות בתנאי משתנים,
בדיקת הפרעות, חדר שריפה,

 עירהעמידות ב בדיקת 

 עולה, תנאי סביבה,בדיקות פ
עוצמת רעש ותדר,

עבודה בעירה מתחים 

 עולה, תנאי סביבה, חוזקבדיקות פ
 עבודה םעירה מתחימכני ב

 ע אועולה בחום קבובדיקת פ
 בקצב שינוי טמפ, תנאי סביבה,

 עירהבקרה, עמידות ב

 בדיקת פריקת סוללות לפי פרופיל
 עים, בדיקת מידות,רדיו וצעצו

 בדיקה בכמיה לזיהוי מתכות
 כבדות, בדיקת לאחר אחסון

י אשילורכזות לג

מערכות כריזה

 עשן יגלא

 יעצמא יגלא

 ופריםצ

 לחצנים

 י חוםגלא

 וללותס
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 ציוד לחץ
 חץ המיוצרים בארץ ובחו"ל.עבדה עוסקת בבדיקות התאמה לתקנים ישראליים ותקנים זרים של ציוד להמ

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

4295, ת"י
 1 חלק 4280 ת"י 

 570,318,66,987,1153 ת"י:

 9809 סדרת ת"י

 70 ת"י

 742 ת"י

 172 ת"י

 428 ת"י

 844 ת"י

 ציוד בדיקה רחב הנמצא
במעבדות השונות במכון

 ציוד ייעודי מותאם לבדיקות
 הנדרשות בתקן לרבות,

 מעבדת דליקות - לא מובן אמבט
 מים חמים למדידת לחץ פנימי

 באירוסולים, מתקן למדידת
עודלחץ פקיעה ו

 זכוכית לרבות, מכשירי מדידת
 עובי ציפוי, עומס אנכי,

עודלחץ הדראולי ו

 ציוד בדיקה ומתקני
בדיקה יעודיים

 ציוד בדיקה ומתקני
עודיים.בדיקה יי

 בדיקות תכן, בדיקות ייצור ובדיקות
 סופיות לפי תקני התכנון והתקנים

 הישראליים.
 כמו כן אישור המפעלים לייצור

מכלי לחץ ודודי קיטור

 בדיקת כושר כיבוי, בדיקות הרעדה,
 חשמל, איקלום, תכונות מכניות,

 תכונות הכרחיות של חומרי הכיבוי
 עודו

 בדיקות תכן, בדיקות ייצור ובדיקות
סופיות לפי התקן הישראלי

 בדיקות תכן, בדיקות ייצור ובדיקות
 סופיות לפי התקן הישראלי

 כמו כן אישור המפעלים לייצור
מכלי הגפמ

 עמידות בלחץ בדיקות סימון, 
 עה,פנימי, עמידות בפקי

 חס המילוי, דליקות,מדידת י
 עודהגנה על תפר המכלים ו

 עובי ציפוי חם, עומס אנכי, בדיקות
 עובי חץ, הלם טרמי,עמידות בל

 ם פנימייםדופן, מאמצי

 עמידות בלחצי בדיקה ועבודה,
 מדידת לחצי העבודה ולחצי

חון,הפריקה של שסתומי הביט
 עמידות בחום של בדיקות 

 עודחלקי פלסטיק ו

 בדיקות לחץ פימי, בדיקות עמידות
 בטמפ' גבוהה ונמוכה,

 בדיקות הפלה, בדיקות לחץ
 פקיעה, סימון, מדידות ובדיקות

 עודשל השסתומים ו

 יהםוגמכלי לחץ לס
 יטורי קודוד

 י אשומטפים לכיב

 א תפרי לחץ ללגליל

 וזרוי חילי גפ"מ לממכל

וסוליםאר

יתי זכוכמכל

 סירי לחץ

 ייםעמי גפ"מ חד פמכל
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 ציוד לחץ
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 חוזק החומרים
 חב. יכולות בדיקות מתיחה ולחיצה של עדם ותקנים זרים של מגוון מוצרים רבדיקות התאמה לתקנים ישראליי

 על ידי הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת ם, של דגמים או מכלולים. הענף מוסמךעומסים דינמיי טון, כולל 100
 מוטות פלדה.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 4466 סדרת ת"י

 4402/1.1 ת"י:

 565 סדרת ת"י

 4- חלק 1735 ת"י

 , 1338,13391340 ת"י:

 1836 ת"י

 1836 ת"י

ISO 6892
 1 חלק 1225 ת"י 

127 ת"י
 1751 ת"י 

ASME IX 
ISO 15614 

 טון, 100 מתקני מתיחה עד
 מתקני כפיפה, מתקנים לבדיקת

 צורת המוטות, ספקטרומטר
עודניצוצות ו

 טון, 100 מתקני מתיחה עד 
עודספקטרומטר ניצוצות ו

 טון, 100 מתקני מתיחה עד 
מתקני פיתול וכו'

 טון, 100 מתקני מתיחה עד 
וציוד ייעודי אחר

 טון, 100 מתקני מתיחה עד 
וציוד ייעודי אחר

ציוד ייעודי לבדיקות לתקן זה

ציוד ייעודי

 ציוד ייעודי

ציוד ייעודי לבדיקות לתקן זה

 תכונות מכאניות, הרכב כימי, צורה,
מידות, כפיפה וכפיפה חוזרת

 תכונות מכאניות, מידות, סיבולות
עודמידות וצורה, הרכב כימי ו

 עה,מידות וסטיות, כוח קרי
 ם,עובי גלוון, פיתול תיילי

עודחוזק תיילים ו

 0.1% כוח קריעה, התארכות, כוח ב 
התארכות, משקל, מידות

 מידות, סימון, תכונות מכאניות,
בדיקות מאקרו וכו'

מידות, סימון, מהירות שבר,
 עומסי צד, מסת אי איזון, 

 בדיקות הולם וכו'

בדיקות מטלורגיות, קשיות,
 ומאקרו מבנה מיקרו קושיות, מיקרו 

 תכונות מכניות במתיחה

 הסמכות רתכים ותהליכי ריתוך

 ון בטוןות פלדה לזיוטמ
 ון בטוןות לזיורשת

 יניםומילי אלופפר

 י פלדהכבל

ים לדריכת בטוןכבל

 יתוךודות לראלקטר

 והשחזה יתוךאופני ח

 וניםים שוגות מסמתכ

 וניםים שוגות מסמתכ

 הסמכות
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 רכב
 על ידי משרד התחבורה. המעבדה מאושרת

תאונה, חרלא רכב כלי בדיקת תחבורה, בנושאי ומחקרים סקרים כשל, חקרי תאונות, בחקר עוסקת עבדההמ
 השוואתיות בדיקות רכב, יציבות בדיקות רישוי, מסלולי של וכיול בדיקה הרכב, כלי סוגי לכל מבנה שינוי בדיקת 

 חותיים.לחלפים לא מקוריים לרכב, חלפי רכב בטי

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 4331 ת"י

 חבורהעל פי מפרטי משרד הת

 3- חלק 6278 ת"י

 חבורהעל פי מפרטי משרד הת

 2- חלק 1120 ת"י

בדיקה ויזואלית

 בדיקה ויזואלית

 התאמה לתקנים ישראליים
 ודרישות משרד התחבורה לנושא,
 לדוגמא: מערבלי ומשאבות בטון,

 מוביליות רכבים מרכבים
 פתוחים וסגורים

 התאמה לתקנים ישראליים
 ודרישות משרד התחבורה לנושא,
 לדוגמא: מערבלי ומשאבות בטון,

 מוביליות רכבים מרכבים
 פתוחים וסגורים

 התאמה לדרישות התקנים
 עבורה,הישראליים ותקנות הת

 בדיקת התקנה והתאמתה
לתא המנוע הנבדק

 ח באתרי ייצור הנדרשיםפיקו
 ח כדי לקבל רשיוןבפיקו

 ממשרד התחבורה

 על מחדשי צמיגים בדיקות ופיקוח
לרכב מסחרי )משאיות ואוטובוסים(

 ום מרכביםרית

 ושר תמרוןות וכיביצ

 י אשות כיבוערכהתקנת מ
 וסיםובאוטב

 יצורעלי ייצור במפוח על היפיק

יגיםי צמוח על מחדשפיק

 5327 ת"י 

 והוראת נוהל 15194 ת"י
 חבורהמשרד הת

 4210 ת"ר

 בדיקת חומר הגלם נעשית
 עבדה לכימיה, בדיקת ההטבעהבמ

 עות מכשירי מדידהנעשית באמצ
)מטר, קליבר(

 מתקני בדיקה ייעודיים, חלקם
 לביצוע הבדיקות המכאניות

 וחלקם לביצוע בדיקות חשמליות
)הספק מהירות(

 מתקני בדיקה ייעודים
לבדיקות מכאניות

 איסוף ובדיקת לוחיות זיהוי לכ"ר
 בהתאמה לדרישות המידות
והסימונים הנדרשים בתקן

 חיתעל גבי הלו להטבעה 

 בדיקת התאמת האופניים
 לנהלי משרד התחברה ולתקן

 חותהישראלי בדיקות בטי
 חשמלית וחוזק מכאני

 בדיקות חוזק מכאניות,
 בלמים היגוי

 יעומטבי על יצרני יקוחפ
 י לכ"רויהיות זלוח

 וע עזרעם מנ ייםופנא

 ייר ובשביליבה בעיים לרכופנא
 יבהרכ

8098 ת"ר
 מתקני בדיקה ייעודים

לבדיקות מכאניות
 בדיקות חוזק מכאניות,

בלמים היגוי ובדיקות רעילות
 י ילדיםאופנ



מכון התקנים הישראלי

 
 

 

 
 

 
 

 
 

15 

 רכב

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 והוראת נוהל 6230 ת"י
 חבורהמשרד הת

 ודרישות 1107 ת"ר
 עבורהתקנות הת

 מתקני בדיקה ייעודיים, חלקם
 ע הבדיקות המכאניות וחלקםלביצו

 לביצוע בדיקות חשמליות
)הספק מהירות(

עודות זרותהכרה בת

 בדיקת התאמת הקורקינט
לנהלי משרד התחברה ולתקן

 חשמלית הישראלי בדיקות בטיחות 
 וחוזק מכאני

 בדיקה בהתאמה למסמכים
 עבדות זרותהמתקבלים ממ

 עגלגילנו
 ינט חשמלי()קורק

 ון לילדיםי ריסהתקנ
 יועברכב מנ
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בטיחות אש
 המעבדה לבטיחות אש מבצעת בדיקות אש למגוון רחב של מוצרים.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 61386 ת"י

 751 ת"י

 1516 ת"י

 1546 ת"י

 282 ת"י

 484ת"י

 1279 ת"י

 1022 ת"י

 755 ת"י

 1.1 חלק 931 ת"י

ער יעודימב

מבער יעודי

 ער יעודימב

מבער יעודי

 מתקני בדיקה ייעודים 
לבדיקות מכאניות

SBI תנור 
 תנור אופקי, תנור כמות חום, 

 תנור להבה קטנה,
תנור אי דליקות

3x3 תנור פתח 

 דליקות

דליקות, תכונות כימיות

 דליקות

חותבטי

חותבטי

 דליקות

 דליקות

תכונות כימיות

דליקות, התפשטות אש
עשן טפטוף צפיפות 

עמידות אש בזמן

 י חשמלי פלסטיק למתקנובלמ
 יניםותקשורת בבני

 ודי לבידצמר מינרל

 י חשמלכבל

 מציתים

 גפרורים

 קסדות

 יתידנ עיםאות גלגלים מונכס

 ייבוות כאבק

 וגיםיה מסוומרי בניח
 יפהיהם בשרותלתגוב

דלתות אש מחיצות
מדפי אש 

 מחסומי אש 
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בטיחות אש
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

5093 ת"י מבער יעודי דליקות  וילונות

5419 ת"י 5,1,0 מקורות אש דליקות  כיסאות

5418 ת"י 5,1,0 מקורות אש דליקות  מזרונים
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גז ומערכות  מערכות אנרגיה
יעילות דרישות קיימות מהמוצרים גדול בחלק החשמלי. בהיבט והן ביתי( )גז הגפ"מ בהיבט הן בטיחות בדיקות

 לרוב בינלאומית תקינה פי על נבדקים המוצרים כל ממשלתי. ברגולטורי מקורם או בתקנים מעוגנות אשר 
 ופאית, אך קיים אימוץ מסיבי של תקינה אמריקאית במקביל לתקנים אלה.איר

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

907 ת"י
 1-5 חלקים 

 מכשירי גזי שריפה, מדי אטימות,
מתקן נצילות  עילותבדיקת בטיחות וי

 יה,ים לאפיתיי גז בירמכש
 ים,: כירייהול וצליישב

 ים, כירותולבתנורים מש

 2.6 חלק 900 ת"י

מכשירי מתח גבוה, בדיקת
רציפות הארקה, מתקן נצילות 

 אנרגטית + מתקן עליית 
טמפרטורה

עילותבדיקת בטיחות וי  ור גומחהיים/ תנים בנוורתנ

2 חלק 1296 ת"י מכשירי גזי שריפה, מדי אטימות, חותבדיקת בטי  וסקים בגזיים המיתי מים במחממ

968 ת"י
1-4 חלקים 

מכשירי גזי שריפה, מדי אטימות חותבדיקת בטי
 וד גפ"מ למחנאות - גרילים,צי

 ות, כירות גז, משפתיםגזי

1116 ת"י
 מבדקת מונים )גרמנית( ייעודית

לבדיקת דיוק המונים.
חותבדיקות דיוק ובטי  י גזמונ

1921 ת"י
 מתקן חצי אוטומטי לבדיקות לחצי

מוצא וסגירה, בדיקת ספיקות
חותבדיקת בטי

 יפיםים מחלוסתו י לחץוסת
 ים לגפ"מומטיאוט

995 ת"י
1-6 חלקים 

מכשירי גזי שריפה, מדי אטימות חותבדיקת בטי
 עליםופיים המום ביתימתנורי ח

 יו בגז טבעבגפ"מ א

1607 ת"י
 בדיקת בטיחות, בדיקת אטימות,
בדיקת תבריגים ובדיקת ספיקה

 ולגז יים לגפ"מים ידנומשסת
 י גז(עי )ברזטב

1 חלק 579 תקן
מתקן ייעודי עוקב שמש,

 בדיקת נצילות אטימות למים, 
משאבת לחץ

 בדיקת נצילות אנרגטית
ובדיקות מכאניות

 י שמשולטק

1 חלק 994 תקן קלורימטר/פסיכרומטר
בדיקות ביצועים מול תווית 

 אנרגיה ובדיקות 
 בטיחות חשמלית

 מזגני אוויר-בדיקות ביצועים
ובטיחות חשמל
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גז ומערכות  מערכות אנרגיה

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 5450 תקן
 ברשותנו מתקן לבדיקת מוליכות

תרמית
בדיקת מוליכות חום  בדיקת מוליכות חום

69 ת"י מעבדה אוטומטית לבדיקות בדיקת בטיחות ובדיקות מכאניות  דודי ואוגרי מים חמים

IEC60529 תקן  מתקן לבדיקות עמידות ברטיבות
IPX4 IPX1 IPX2

 דרגות הגנה 
IPX4 IPX1 IPX2 בדיקות הגנה מפני רטיבות

7 חלק 1001 ת"י 
מתקן ייעודי לבדיקות

 לפי סיווג 
F250 7300 F400

 בדיקת סדרת מפוחים
 לפינוי עשן בתנור חום

בטיחות אש בבניינים
מערכות שליטה לחום ולעשן 
 מפוחים מונעים על ידי חשמל 

 להוצאת עשן וחום

5678 ת"י
 בדיקת סעיפים רשמיים לצרכי 

יבוא של מובילים גמישים

אוורור בבניינים מובלים - מידות 
 ודרישות מכניות למובילים 

גמישים

61730 ת"י 
 61215 ות"י 

מכשיר לבדיקת בטיחות חשמל בדיקת בטיחות  PV מערכות

1 חלק 900 ת"י מכשיר לבדיקת בטיחות חשמל בדיקת בטיחות  מפחיתי לחות

1 חלק 900 ת"י מכשיר לבדיקת בטיחות חשמל בדיקת בטיחות  מפוחי נחשון

16147 ת"י
2017 מהדורת 

סקירת מסמכים
 בדיקת ביצועים

 כרגע רק בדיקת מסמכים

משאבות חום בעלות מדחסים
חשמליים- בדיקות, דירוג 

 ביצועים ודרישות סימון של 
 מכשירים ביתיים לחימום מים

6226 ת"י מכשיר לבדיקת בטיחות חשמל בדיקת בטיחות
 משאבות חום לחימום מי שתיה

בעלות מדחסים חשמליים

 אצל קבלן 3 חלק 1368 ת"י 
משנה )א.ש שירותי מחקר(

בדיקת חלקיקים  קמיני עץ
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גז ומערכות  מערכות אנרגיה
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מערכות כיבוי אש ומתזים
 חזוקה של מערכות כיבוי אש.ע בדיקות תכנון, התקנה ותעוסק בביצו ענףה

מספר התקן ציוד הבדיקה ים?מה בודק  המוצר הנבדק

בדיקת תכנון והתקנה של
מערכות כיבוי וקירור באמצעות 
 מערכת הצפה במים המשמשת 

 לקירור וכיבוי מתקנים שונים
 כגון שנאים, מכלי לחץ ועוד.

)Delugeהצפה )

 ערכתבדיקת תכנון והתקנת של מ

1596 ת"י  (Pre-Actionהפעלה מוקדמת )

 NFPA-13 ת"י

 דחוסה בלחץ אויר.

בשינויים ותוספות לאומיים חרערכת המופעלת לאבדיקת מ
 עשן קבלת התראות מחיישני גילוי 

 ערכת/אש ומירידת לחץ אויר במ
המתזים. ומשמשת במקומות כגון:

 תכנון והתקנה של מערכות 
 (PreActionהפעלה )

 של מערכות מקדמות

 חדרי תקשורת ושרתי חדרי חשמל,
 עליות,חדרי מכונות למ חשבים,מ

חדרי ארכיב ועוד.

בדיקת תקופתית של מערכות 
בדיקות אבחון ויזואליות  לכיבוי אש במים והתאמתן

)Inspection( 1928 ת"י לדרישות התקן.
בין המערכות הנבדקות:   תחזוקה של מערכות כיבוי אש

NFPA-25 / NFPA-30 1מערכות מתזים . 
 . זרנוקים לכיבוי אש2

מבוססות על מים

 . מערכות מים - קצף3
. חדרי משאבות4

בדיקת תכנון התקנה והפעלה 
של חדרי משאבות המספקות NFPA 20 ת"י חדרי משאבות לכיבוי אש

 מים למערכות כיבוי אש שונות

בדיקות ותכנון והתקנה של

 NFPA 750 ת"י
מערכות כיבוי אש המשמשות
לכיבוי באמצעות מתזי ערפל 

 מים במקומות כגון מנהרות 

 מערכות כיבוי אש באמצעות
ערפל מים

 חדרי גנרטורים ועוד.

2 חלק 2206 ת"י
 בדיקת תקינות והתקנה של
גלגילונים ועמדות כיבוי אש

גלגילונים
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מערכות כיבוי אש ומתזים
מספר התקן ציוד הבדיקה ים?מה בודק  המוצר הנבדק

 NFPA 15 ת"י

 NFPA 11, 16, 30 ת"י

1 חלק 5356 ת"י

 2 חלק 5356 ת"י 

 1596 ת"י

 1928 ת"י
NFPA-25 / NFPA-30

1 חלק 1001 ת"י 

 2.2 חלק 1001 ת"י 

 בדיקות אבחון ויזואליות
)Inspection( 

בדיקת תכנון והתקנת מערכות
כיבוי וקירור באמצעות מערכות 
הצפה במים המשמשת לקירור 

 וכיבוי מתקנים שונים כגון: 
 שנאים, מכלי לחץ ועוד.

בדיקת תכנון והתקנה של
מערכות קצף לכיבוי אש של 

 חומרים ונוזלים דליקים בהתאם 
 לייעודו של המבנה הנבדק.

בין המבנים הנבדקים:
חניונים אוטומטיים, מחסנים 

 ומרכזים לוגיסטיים, תחנות כוח, 
 מיכלים ומאצרות דלק ועוד.

בדיקת מערכות כיבוי אש
 באבקה יבשה של חומרים אשר 

 לכיבוי באמצעות לא ניתנים
מים במקומות כגון חדרי

 גנרטורים וחדרים לאחסון 
חומרים מסוכנים

בדיקת מערכות כיבוי אש 
באבקה רטובה המשמשת 

 לכיבוי אש במנדפים המותקנים 
במטבחים

בדיקת ספיקות ולחצי המים 
 המסופקים על ידי הרשת 
העירונית בנקודת הבדיקה

הסמכת חברות תחזוקה לביצוע 
פעולות בקרה בדיקה ותחזוקה 

 של מערכות כיבוי אש במים 
במסגרת פיקוח שנתי

 בטיחות אש במערכות
 מיזוג אויר ואוורור

 CFD . מערכות ניהול עשן1
 בקניונים, אטריומים וחללים

 גדולים
. דיחוס בחדרי מדרגות2

 תכנון והתקנה של מערכות 
)Delugeהצפה )

 תכנון והתקנה
של מערכות קצף

 מערכות כיבוי אש 
באבקה יבשה

 מערכות כיבוי אש באבקה 
רטובה מנדפים במטבח

 ספיקת לחץ מים
)אפיון רשת מים(

הסמכת חברות תחזוקה

 בטיחות אש בבניינים מערכות 
 מיזוג אויר ואוורור

 בטיחות אש בבניינים מערכות
 בקרת עשן

 בדיקת ספיקת לחץ המים
 באמצעות מכשיר מדידת

ספיקת לחץ מים

 בדיקות אבחון ויזואליות
)Inspection(

 וביצוע בדיקות באמצעות 
מכשירי בדיקה ומדידה
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 בטיחות אש במבנים

מספר התקן ציוד הבדיקה ים?מה בודק  המוצר הנבדק

 6 חלק 1001 ת"י

921 ת"י

 1 חלק 1733 ת"י 

 2 חלק 1733 ת"י

 בדיקות אבחון ויזואליות
)Inspection(

 וביצוע בדיקות באמצעות 
מכשירי בדיקה ומדידה

בטיחות אש במערכות בישול 
 מסחריות - מנדפי בישול 

 ומערכת פליטה

לסיווג דרישות מפרט לפי בדיקה
חומרי גימור פנים וחוץ של 

 בניינים - תקרות, קירות, רצפות, 
וחיפויי חוץ

בדיקת פרמטרים בשטח של 
 ציפוי מינרלי מותז על פרופילי 
פלדה - עובי, צפיפות, הידבקות

 בדיקת התכונות הנדרשות 
 מחומרי ציפוי מינרלי מותז

- לא בדיקה בשטח

בטיחות אש בבניינים בקרת
אוורור והגנה מפני אש 

במערכות בישול מסחריות 

 תגובות בשריפה
של חומרי בניין

ציפוי רכיבי בנין מפלדה להגנה 
 בפני שריפה בחירת ציפוי 

מינרלי מותז

 י בנין מפלדה להגנהוי רכיבציפ
 יקהות בדיטיפה שבפני שר

י מותזינרלוי מיפלצ
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 גז טבעי
 מפעליות פנים ערכותבמ עיטב בגז בשימוש הנדרשות ערכותהמ את ולבדוק להתקין להסב, למפעלים עסיו

 ובמתקני הקצה בהתאם לדרישות החוק.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 6464 ת"י

GUIDELINES FOR THE 
APPROVAL OF NATURAL GAS 
APPLIANCE INSTALLATIONS 

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות
לאימות מסמכים

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות
 לאימות מסמכים

 חותםבדיקות צרכני קצה ובטי
 החל מהברז הראשי של הגז טריין
על למוצא גזי פליטה של המתקן

6464 של תקן 4-6 לפי פרקים 

עי גזבדיקת צרכני קצה מסוג מנו
6464 טורבינות אשר תקן 

 עליהם בהתאם לא חל 
 למתווה מכון התקנים

 ותורינינורות מים, צור )צודי קיטדו
 וד שמן תרמי, מחמצנים,אש(, ד

 וים וכורתנ

 ות גז,טורבינ
 י גז(ועוגנרציה )מנערכת קמ

 ווהבהתאם למת

6464 ת"י

 6490 ת"י 

 6236 ת"י

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות
לאימות מסמכים

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות 
לאימות מסמכים

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות 
לאימות מסמכים

 בדיקת כל הצנרת הפנים מפעלית
 חברת החלוקה עדחיבור למנק ה

לברז הראשי של צרכני הקצה )לא
6464 של תקן 7 כולל( לפי פרק 

 חנות פריקהבדיקת בטיחות של ת
 לגז טבעי דחוס המותקנות

 עלים אליהם חברות החלוקהבמפ
עולא הגי

 בדיקה בטיחות תחנות תדלוק
 חות וניידות כולל כל אביזריהןניי

הנלווים

 עליתצנרת פנים מפ

 CNG תחנות פריקה

 וקות תדלתחנ

 6293 ת"י

 ANSI B149.6 בהתאם ל

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות
לאימות מסמכים

 בדיקה ויזואלית הכולל תמונות 
לאימות מסמכים

בדיקת בטיחות של עמדת 
 תחזוקה במוסכים השונים 
 לרכבים המונעים בגז טבעי

 בדיקה וולנטרית של מתקן הביוגז
 במתקנים לטיהור שפכים לפי

דרישת הלקוח

 י רכבוקת כלעמדות תחז
יעים בגז טבונעהמ

 ון טיהורמכ
 וגזים בישפכ
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 יח' הנדסית - אנליטיקה
 ידי על ומוכרת The ANSI National Accerditation Board ע"י בדיקה ושיטות תקנים למגוון מוסמכת עבדההמ

 משרד הבריאות הישראלי.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 כללי

 כללי

 כללי

 כללי

 כללי

 כללי

 כללי

ICPMS 
(Elements/Metals in ICPMS) 

IC ICPMS 
(Total Inorganic Arsenic) 

IC-ICPMS 
(Hexavalent Chromium) 

MP AES – 
(Elements in MP AES) 

GCMS (Phthalates in GCMS) 

IC 

 כימיה קלאסית+ ציוד אנליטי כגון:
GC 

GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS 

Elements/Metals in ICPMS 

Total Inorganic Arsenic 

Hexavalent Chromium 

Elements in MP AES 

Phthalates in GCMS 

Ion Chromatograph 

 פרמטרים כימים

 ות כבדותודות / מתכיקת יססר

 יורגנארסן אי א
 יטי דו שלבי(אנל)

 יערכ ום ששכר
 יטי דו שלבי(אנל)

 ודותיקת יססר

 פתאלטים

 וגרףיון כרומטים ביונ

 יקותוון רב של בדמג
ותאנלטי



מכון התקנים הישראלי

 
 

 
 

 

ֹ

26 

כימיה, מזון ומים
 פי תקנים ישראלים ובין-לאומיים, תוך שימוש במיכשור אוטומטי וחדיש.עשות להבדיקות נ

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 5113 ת״י

 1003 ת״י

 תקינה בין לאומית

 תקינה בין לאומית

 תקינה בין לאומית

 תקינה בין לאומיֹת

 תקינה בין לאומית

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
ICPMS 
GCMS 
FTIR 

LCMS 
IC-ICPMS 

HPLC 
MP 

עודי להכנת דוגמאות לבדיקהציוד י

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
ICPMS 

ציוד ייעודי למיצוי

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
ICPMS 
GCMS 
FTIR 

LCMS 
IC-ICPMS 

HPLC 
MP 

 עודי להכנת דוגמאות לבדיקהציוד י

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
ICPMS 
GCMS 
FTIR 

LCMS 
IC-ICPMS 

HPLC 
MP 

 עודי להכנת דוגמאות לבדיקהציוד י

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
GC 

HPLC 
ICPMS 

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
GC 

HPLC 
ICPMS 

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
GC 

HPLC 
ICPMS 

 עם מזון התאמה למגע

 עם מזון התאמה למגע

 עם מזון התאמה למגע

 עם מזון התאמה למגע

 בדיקה לייצוא בהתאם לדרישות
 השונות במדינות היעד

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 יצוא יין

 יק הבאיםמוצרי פלסט
אותון ומשקעם מז עבמג

ייםים קרמכל

עבודה / מטבח ימשטח

עודו יר עץמוצרי מתכת, ני

 אות משכריםין ומשקי

 יקביםין לי

VI1 
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כימיה, מזון ומים
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 309 ת״י

 כללי

 191,216 ת״י

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
GC 

HPLC 
ICPMS

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
GC 

HPLC 
ICPMS

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי 
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

 התאמה למזון ומשקאות

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

התאמה לדרישות לקוח/תקן

 כהל

 בדיקות מזון

בדיקות שמן זית
 ושמני מאכל 

 373 ת״י

כללי

 5452 ת״י 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי 
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי 
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS 

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS

התאמה לדרישות לקוח/תקן

התאמה לדרישות לקוח/תקן

התאמה לדרישות לקוח/תקן

 בדיקות דבש

 הרכב תזונתי

 התאמה למי שתייה

1145 ת״י כללי התאמה לדרישות לקוח/תקן  סימון מזון
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כימיה, מזון ומים
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

5438 ת״י

 כללי

5852 ת״י

2206 ת״י

1644 ת״י 

1385 ת״י 

 1172 ת״י 

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי 
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS 

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:

GC 
GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
מכשירי מתיחה

 קיימות 
 לחצי מים

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
מכשירי מתיחה

 קיימות 
לחצי מים

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
מכשירי מתיחה

 קיימות 
לחצי מים

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
מכשירי מתיחה

 קיימות 
 לחצי מים

5452התאמה ל

התאמה לדרישות לקוח/תקן

זיהוי פלסטיק

התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 כימיקלים למי שתייה

 FTIR בדיקות

 אוריה תוספי דלק

 גלגלונים וזרנוקים
 לכיבוי אש

 שסתומי בטיחות
 פורקי לחץ

 כלים סניטריים אסלות/כיורים
 ומיכלי הדחה

 ברזי בית
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כימיה, מזון ומים
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

61 ת״י

63 ת״י 

5434, , ת"י5352 , ת"י4476 ת"י 
,61389 , ת"י13598 , ת,י13476 ת"י 

5433, , ת"י265 , ת"י71452 ת"י 
1893 ת"י 

 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:
מכשירי מתיחה

 קיימות 
לחצי מים

5452 התאמה ל 
 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:

 מכשירי מתיחה
 קיימות

 הרכב חומר
SPARK 

XRF
 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:

מכשירי מתיחה
 קיימות 
לחצי מים

 5452 התאמה ל 
 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:

מכשירי מתיחה
 קיימות 
לחצי מים

5452 התאמה ל 
 ציוד אנליטי וציוד מכאני כגון:

מכשירי מתיחה
 קיימות 
לחצי מים

5452 התאמה ל 

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

צנרת ברזל חלולה
 לייעודים שונים 

 פרופילי פלדה מבניים

 מגופי טריז למים

 מדי מים

צנרת להולכת מים חמים וקרים,
 ביוב, שפכים 

61386 , ת"י1531 ת"י ציוד אנליטי וציוד מכאני התאמה לדרישות לקוח/תקן
 מובלים

 לחשמל ותקשורת

21003 ת״י ציוד אנליטי וציוד מכאני התאמה לדרישות לקוח/תקן  מערכות השקיה

ציוד אנליטי וציוד מכאני התאמה לדרישות לקוח/תקן  צנרת לגז טבעי
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סביבה, טקסטיל ותשתיות
 פי תקנים ישראלים ובין-לאומיים, תוך שימוש במיכשור אוטומטי וחדיש.עשות להבדיקות נ

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

2302 ת״י בדיקת סיווג, אריזה, תיווי וסימון  וכניםירים מסים ותכשוצרמ

1417 , ת"י438 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי  עיל והיבטיםריכוז חומר פ
 סביבתיים ובטיחותיים

 יסהאבקת כב
 ואבקה למדיח

,2250 , ת"י4272 ת"י
139 , ת"י261 ת"י 

כימיה קלאסית
 עיל והיבטיםריכוז חומר פ

 סביבתיים ובטיחותיים
 וזל כלים,ון נוי כגיקומרי נח

 עודו יקהאקונומ ים,ורמנקה תנ

5201 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי היבטים סביבתיים ובטיחותיים  יק פחמיםמדל

1366 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 עיל והיבטיםריכוז חומר פ

 סביבתיים ובטיחותיים
עחומר מדמי

 עצמית להגנה 

240 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 עיל והיבטיםריכוז חומר פ

סביבתיים ובטיחותיים
 וצקוקים מון תמרסב

47 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי

 כימיה קלאסית+ציוד אנליטי כגון:
GC 

התאמה לדרישות לקוח/תקן  נוזל בלמים לרכב

 כללי

GCMS 
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS 

 כימיה קלאסית+ציוד אנליטי כגון:
GC 

GCMS 

 בדיקות כימיות
מוצרי בניין כגון צמנט,

 מוצרי צמנט, סיד 
 ומוספים לבטון

כללי
LCMS 
HPLC 

IC 
ICPMS 

IC-ICPMS 

קוח/תקןל התאמה לדרישות קרקע
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סביבה, טקסטיל ותשתיות
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

1112 , ת"י1284 , ת"י246 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי התאמה לדרישות לקוח/תקן
 נעלי בטיחות, אפוד זוהר,

 כפפות מגן

818 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי התאמה לדרישות לקוח/תקן  חיתולים למבוגרים ולתינוקות

386 , ת"י1268 , ת"י1313 ת"י כימיה קלאסית + ציוד אנליטי התאמה לדרישות לקוח/תקן
 מזרקים, מחטים,

 כובעונים, טמפונים

 1931 , ת"י1481 , ת"י37 ת"י

 1888 ת"י

 682 ת"י

 14988 ת"י

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי וציוד
 מכאני כגון:

 מכשירי מתיחה
 חזוריםמתקני עומס ומ
ICPMS 

IC-ICPMS 
עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי וציוד
 מכאני כגון:

 מכשירי מתיחה
 מתקני עומס ומחזורים

ICPMS 
IC-ICPMS 

עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי וציוד
 מכאני כגון:

 מכשירי מתיחה
 מתקני עומס ומחזורים

ICPMS 
IC-ICPMS 

עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי וציוד
 מכאני כגון:

 מכשירי מתיחה
 מתקני עומס ומחזורים

ICPMS 
IC-ICPMS 

עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 פורמלדהיד

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 עץ

 עגלות ילדים

 עריסות

 כסאות אוכל
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סביבה, טקסטיל ותשתיות
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 13209 ת"י

 1273 ת"י

 681 , ת"י12227 ת"י

 682 , ת"י4007 ת"י

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:
 מכשירי מתיחה

 מתקני עומס ומחזורים
ICPMS 

IC-ICPMS 
עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:
 מכשירי מתיחה

 מתקני עומס ומחזורים
ICPMS 

IC-ICPMS 
עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:
 מכשירי מתיחה

 מתקני עומס ומחזורים
ICPMS 

IC-ICPMS 
עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 כימיה קלאסית + ציוד אנליטי
 וציוד מכאני כגון:
 מכשירי מתיחה

 מתקני עומס ומחזורים
ICPMS 

IC-ICPMS 
עודי לבדיקת פורמהלדהידציוד יי

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 התאמה לדרישות לקוח/תקן

 מנשאים לתינוקות

 הליכונים

 לולים

 מיטות לתינוקות
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 מתקני משחקים ופעילות
 עבור יצרנים, יבואנים, רשויות מקומיות, מוסדות חינוך וגני ילדים. מכוון שירותים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 כללי
 ציוד אנליטי וציוד מכאני-

 משקולות, מדידים, בדיקת הולם,
 מד שיפוע, זווית וכד'.

 מפרט בדיקות בטיחות לאיתור
סכנות נפוצות בסביבת הגן

 גן בטוח

 ציוד אנליטי וציוד מכאני-
 משקולות, מדידים, בדיקת הולם,

1498 ת"י מד שיפוע, זווית וכד׳. התאמה לדרישות לקוח/תקן  ור גני משחקיםישא
 בדיקות כימיות למתכות כבדות,

חומרים רעילים אחריםפתלטים ו

 ציוד אנליטי וציוד מכאני-
1497 ת״י משקולות, מדידים, בדיקת הולם, התאמה לדרישות לקוח/תקן  י ספורטאישור מתקנ

ע, זוויתמד שיפו

 ציוד אנליטי וציוד מכאני-
 משקולות, מדידים, בדיקת הולם,

כללי  מד שיפוע, זווית וכד׳.
 בדיקות כימיות למתכות כבדות,

התאמה לדרישות לקוח/תקן
 ים להתקנהאישור חומר

 ייםורים ציבבמתקני משחק

 חומרים רעילים אחריםפתלטים ו

 ציוד אנליטי וציוד מכאני-
 משקולות, מדידים, בדיקת הולם,

5378 ת״י מד שיפוע, זווית וכד׳. התאמה לדרישות לקוח/תקן  י משחק מתנפחיםמתקנ
 בדיקות כימיות למתכות כבדות,

חומרים רעילים אחריםפתלטים ו

 ציוד אנליטי וציוד מכאני-
 משקולות, מדידים, בדיקת הולם,

1605 ת״י מד שיפוע, זווית וכד׳. התאמה לדרישות לקוח/תקן  ות מיםמגלש
 בדיקות כימיות למתכות כבדות,

חומרים רעילים אחריםפתלטים ו
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מתכות יקרות
חתמה של זהב ומתכות יקרות אחרות.עבדה מעניקה ליבואנים שירותי בדיקה, אימות וההמ

 על פי תקנים ישראליים ובין-לאומיים. הבדיקות נערכות 

 עבדה הסמכה של גוף בין לאומי:למ
ANSI National Accreditation Board  - ANAB

 THE HALLMARKING CONVENTION מכון התקנים חבר באמנת וינה למתכות יקרות- 

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

- סימון מוצרי זהב 299 ת"י
- סימון מוצרי כסף 573 ת"י

תנור שריפה
 XRF ציוד אנליטי 

ציוד מכני להטבעה
בדיקה ואימות  ינהי זהב, כסף, פלטוצרמ

- סימון מוצרי זהב 299 ת"י
- סימון מוצרי כסף 573 ת"י

 XRF ציוד אנליטי
ציוד מכני להטבעה

 זיהוי וקביעת הרכב מתכות יקרות
וסגסוגות

 ינהי זהב, כסף, פלטוצרמ

- סימון מוצרי זהב 299 ת"י
- סימון מוצרי כסף 573 ת"י

 עה ידני/ מכשירמכשיר הטב
הטבעה בלייזר הטבעה ידנית/הטבעה בלייזר  יטיםון תכשימס

התאמה לתקנות אירופאיות  XRF מכשיר
 ניקל ) מתכת בדיקת נוכחות

 עדיםאלרגנית( במוצרי מתכת המיו
עורלבוא במגע ממושך עם ה

 מוצרי מתכת

 חותבטי 2- חלק 6558 ת"י
 תכשיטים: תכשיטים למבוגרים

XRF מכשיר עופרתבדיקת נוכחות קדמיום ו  ופנהי אתכשיט
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 חומרים ובטיחות ילדים
הנדרשות בדיקות כגון חוק פי על בדיקה שירותי רשמיים. תקנים םחלי וילדים תינוקות ומוצרי צעצועים בבדיקות

 חופשי או בדיקות לפי דרישה. על פי צו יבוא 

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

על חלקיו 562 עפ"י התקן
 על התקן האירופי המבוסס 

EN 71 

 מכשיר מתיחה
 מכשיר שטף מגנטי
מכשיר אקוסטיקה

XRF מכשיר 
 עובי מד 

 קליבר
 תא אקלום

מכונת דליקות עם אש גלויה

 בדיקת בטיחות כימית ומכאנית
ם ולמתקני פעילותעצועילצ

 0-14 ביתיים מגיל 
 עיםעצוצ

 1157 ת"י

 מכונת מתיכה
 תבניות בדיקה

 עה ובלייהבדיקת קרי
 מכשור כימי מתקדם

ומיצויים כימים

 בדיקת בטיחות כימית
ומכאנית למוצצים

 וצציםמ

 5817 ת"י

 מכונת מתיכה
 תבניות בדיקה

 עה ובלייהבדיקת קרי
 מכשור כימי מתקדם

ומיצויים כימים

בדיקת בטיחות כימית ומכאנית  י הזנה לילדיםבקבוק

 1548 ת"י

 תנור
 תא אקלום

 מכשיר קיטור אדים
 תא אקלום

מכשיר מתיחה
FTIR מכשיר פתאלטים 

 בדיקת מזרנים לתינוקות,
 עובי ספוג, דליקות, בדיקת כימית

 עטפת המזרןלמ
 וקותי תינמזרנ

1 חלק 6558 ת"י

מכונת מתיכה
 פתאלטים FTIR מכשיר 

ICP למיצויים כימים 
עופרת()בדיקת ניקל ו

בדיקת בטיחות כימית ומכאנית  י ילדיםיטתכש
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אביזרי חשמל ותאורה
 בארגון חברה המעבדה דרישה. לפי בדיקות או חופשי יבוא צו פי על הנדרשות בדיקות כגון חוק פי על בדיקה שירותי 

 עבדות מובילות בעולם.עם מ וחתומה על הסכמי הכרה ושת"פ CB Scheemעבדות הבין-לאומית רשת ה-המ

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 60095 ת"י

 33 ת"י

 32 ת"י

 60898 ת"י

 עמדות פריקה וטעינה, כושר
עה וקיבולהתנ

 עולה של מפסקים, תילכושר פ
 להט, מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,

 עמידות בחום, חוזק מכאני,
ע מקרימג

 עים ובתיכושר פעולה של תק
 ע, תיל להט, מתח גבוה וחוזקתק

 דיאלקטרי, עמידות בחום, חוזק
מכאני, כפיפות הפתיל, משיכת

חוזק מכאני, מגע מקרי. הפתיל, 

 זמן ניתוק, מתח גבוה וחוזק
דיאלקטרי

 עיםביצו

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 עה לרכבי התנמצבר

 מפסקים

 עי תקובת עתק
 ות(,יאוללים רבי יצ)הכ

 מתאמים

 עיריםיים זוטומטים אמפסק

61008 ת"י
 זמן ניתוק, מתח גבוה וחוזק

דיאלקטרי חותבטי  מפסקי פחת

 61009 ת"י

 60998 ת"י

 145 ת"י

 900-2.29 ת"י

60034 ת"י

 זמן ניתוק, מתח גבוה וחוזק
דיאלקטרי

 כושר תפיסת המוליך בהדקים,
 תיל להט, נתיבות, מתח גבוה וחוזק

 דיאלקטרי, עמידות בחום, חוזק
ע מקרימכאני, מג

תיל להט, נתיבות, מתח גבוה וחוזק
 עליית הטמפרטורה, דיאלקטרי, 

ע מקריחוזק מכאני, מג

תיל להט, נתיבות, מתח גבוה וחוזק
 עליית הטמפרטורה, דיאלקטרי, 

ע מקריחוזק מכאני, מג

 מדידות הספקים, מיליאומטר
 התנגדות, מדידות הפסדי הספק,

 בדיקות נצילות,
 רציפות וטיב הארקה,

מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 י פחת משולבמפסק

 מהדקים
 יעגליבור למ)התקני ח

 וך(מתח נמ

 ות התקנהיבת

 וללותי סמטענ

 עיםית של מנוות אנרגטילנצ
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אביזרי חשמל ותאורה
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

50464 , ת"י50541 ת"י
 הפסדי הספק, מתח גבוה וחוזק

דיאלקטרי, מיקרו אומטר התנגדות נצילות אנרגתית  וקהי חלשנא

 62841 , ת"י60745 ת"י

 1516 ת"י

 60245 ת"י

 60227 ת"י

 20 ת"י

 62560 , ת"י62776 ת"י

 ם,דינמומטר, תיל להט, בדיקות החו
 ם,עולה לכלי/מפסק/מגיניכושר פ

 תנאי תקלה, מתח גבוה וחוזק
 דיאלקטרי, כפיפות הפתיל, חוזק

ע מקרימכאני, מג

 מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,
 התנגדות המוליך, חוזק והתארכות
 של הבידוד והמעטה, מדידת, עובי

 הבידוד, איבוד מסה,
Hot set 

HEAT SHOCK 
 בדיקות פליטת אוזון,

עמידות באש

 מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,
 התנגדות המוליך, חוזק והתארכות
 של הבידוד והמעטה, מדידת , עובי

 הבידוד' איבוד מסה,
,Air bomb oven 

,HEAT SHOCK 
 בדיקות פליטת אוזון,

עמידות באש

 מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,
 התנגדות המוליך, חוזק והתארכות
 של הבידוד והמעטה, מדידת , עובי

 הבידוד, איבוד מסה,
HEAT SHOCK 
עמידות באש

כושר פעולה למנורות +
 עליית טמפרטורה גבוהה, 

 חול,הטמפרטורה, סיכוני אור כ
תאימות אלקטרומגנטית,

 בדיקות פיזור אור IPXX בדיקות 
גוניטמוטר, בדיקות בתא לחות, תיל

חוזק להט, בדיקות בחום, נתיבות, 
 דיאלקטרי, וחוזק גבוה מתח מכאני, 

מגע מקר

 סיכוני אור כחול, מגע מקרי,
כושר פעולה, שטף אור

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 יים,עבודה חשמל ייקות כלבד
 ים בידוע המוחזקעלי מנופמ

 וחלוד משוח בעלי בידכבלי כ

 י מתח נמוךכבל
 יומים בגהמבודד

 ודדיםי מתח נמוך המבכבל
 יל כלורידינובפולי

 מנורות

 ות לדורנ
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אביזרי חשמל ותאורה
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

246, , ת"י520 , ת"י247 ת"י
,61199 , ת"י, ת"י61195 ת"י 

 60432 ת"י 

 60238 , ת"י60400 ת"י

 ע מקרי, כושר פעולה,מג
שטף אור

 עליית טמפטורה ומידות, להבת
 מחט, מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,

עמידות בחום, חוזק מכאני

 חותבטי

 חותבטי

 אחרות נורות

 בתי נורה

60320 ת"י
כושר פעולה של מחברים, תיל

חום, חוזק מכאניעמידות ב להט,  חותבטי  ייםמחברים חשמל

 61242 ת"י

 61347 ת"י

 61558 ת"י

 עולה, מתח גבוהכושר פ
 וחוזק דיאלקטרי, רציפות וטיב

 הארקה, התנגדות הבידוד, עליית
 הטמפרטורה, תנאי תקלה,תיל

 להט, בדיקות בחום, חוזק מכאני,
ע מקרימג

 מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,
רציפות וטיב הארקה, התנגדות

 עליית הטמפרטורה, תנאי הבידוד, 
 תקלה, תיל להט, בדיקות בחום,

ע מקריחוזק מכאני, מג

 מתח גבוה וחוזק דיאלקטרי,
רציפות וטיב הארקה, התנגדות

 עליית הטמפרטורה, תנאי הבידוד, 
 תקלה, תיל להט, בדיקות בחום,

ע מקריחוזק מכאני, מג

 חותבטי

 חותבטי

 חותבטי

 י כבליםתופ

 עלה לנורותי הפאביזר

 שנאים
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מוצרי צריכה ביתייים, מוצרים לבנים,
ציוד רפואי, אלקטרוניקה בידורית וספורט

 בארגון חברה המעבדה דרישה. לפי בדיקות או חופשי יבוא צו פי על הנדרשות בדיקות כגון חוק פי על בדיקה שירותי 
 עבדות מובילות בעולם.עם מ וחתומה על הסכמי הכרה ושת"פ CB Scheem-עבדות הבין-לאומית רשת ההמ

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

808 ת"י
עיפים הבאים+ הס 900.1 ת"י 

 :2 מתוך חלק 
2.53, 2.60, 2.32, 2.59, 2.84, 2.116, 

2.105 

 . קלורימטר לבדיקת מקררים1
 . מתקנים לבדיקת טרמוסטטים2
 עמדה לבדיקת צריכת האנרגיה .3

למכונות כביסה ולמדיחי כלים
 חדר כושר פעולה למשאבות 4. 
 . מזוודות בדיקה5
 . תנור לבדיקת תיל להט6
 . מכשיר שנאים משתנים7
 . אוגר טמפ' רב ערוצים8
 . מתקן לבדיקת מנועים לתריסי9

 גלילה
 . מתקן לבדיקת שואבי אבק10
 . מתקן לקולטי אדים11
 . מכשיר להבת מחט12
 . תא לחות למוצרים13
 עולה. חדר כושר פ14
 . מתקן שריטה15
 . מתקן לבדיקת מאווררי תקרה16
 . בדיקות המתבצעות באתר17

 ח עם מזוודת בדיקההלקו
 . מתקן לבדיקת קומקומים18
 . מתקן לבדיקת מיחמים19
 . מתקן לבדיקת טוסטרים/20

 מצנמים
 עמדה להרצת הליכונים .21
 . מתקן למתיזי מים22
 FLUKE MEDICA . מזוודת23
 . מזוודת מתח גבוה24

 חותעמידה בדרישות הבטי
 ם במסגרתהמפורטות בתקן הישי

 הבדיקות השונות:
 עודמלאות, חלקיות, השלמות, תי

 חו"ל והכוללות בדיקות חשמליותמ
)זרם זליגה, רציפות הארקה, מתח

 עליית פריצה, התנגדות הבידוד(, 
 טמפרטורה , בדיקות מכניות וכו'

 :יםיתימוצרי חשמל ב

 ייסה, מדיחונות כבים, מכמקרר
 ותוניסה, מכי כביבשיכלים, מ

 וסטטיםים, טרממשחק

עיפים הבאים+ הס 900.1 ת"י
 :2 מתוך חלק 

2.30, 2.6, 2.9, 2.15, 2.25, 2.13, 
2.102, 2.17, 2.35, 2.43, 2.81, 2.12 

 י,יסוע ים, מכשיריי חרקקוטל
 ותונות, שולחני, סאוזג'ק

 יות,ות חשמליטים, מטלסקופי
 י ריח,ות קימה, מפיצכורסא

וניםי, מקלחידה חשמלב

עיפים הבאים+ הס 900.1 ת"י 
 :2 מתוך חלק 

2.52, 2.28, 2.24, 23, 2.80, 2.77, 
2.59, 2.55, 2.15, 2.98, 2.97, 2.91, 
2.100, 2.31, 2.9, 2.16, 2.8, 2.10, 

2.23, 2.14, 2.2

 ורת,ות תספאבי אבק, מכונשו
 מוצרי מטבח, מיקסרים, בלנדרים,

 ון, מכשירים להכנתעבדי מזמ
 יער,יבשי שי קרח, מייצריידה, מגל

 יים,ייבשי ידים, מיבשי ציפורנימי
 יסע תרי דשא, מנוים, גוזמווררמא

 י מים,גלילה, מכשירי לחות, מתקנ
 יום,וראקו ונות תפירה, מכשירימכ

 ינת הפה, מכשיריםמכשירים להגי

עטפת. תנורים לבדיקת המ25
 המוצרים מרבית עבור הפלסטית 

 הנבדקים בתנור
ע. משטח בדיקה בשיפו26

 ון, מכשיריםולת מזילוק פסלס
 וחיםול וקרצוף רצפות, מפלטיפ

ים, מגהציםי אדלגינה, קולט



מכון התקנים הישראלי

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

     
 

     

 
 

 

 
 
 

40 

מוצרי צריכה ביתייים, מוצרים לבנים,
ציוד רפואי, אלקטרוניקה בידורית וספורט

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

עיפים הבאים+ הס 900.1 ת"י
 :2 מתוך חלק 

2.52, 2.28, 2.24, 23, 2.80, 2.77, 2.59, 
2.55, 2.15, 2.98, 2.97, 2.91, 2.100, 
2.31, 2.9, 2.16, 2.8, 2.10, 2.23, 2.14, 

2.37, 2.39, 2.38, 2.75 ,2.2 

 . קלורימטר לבדיקת מקררים1
 . מתקנים לבדיקת טרמוסטטים2
 עמדה לבדיקת צריכת האנרגיה .3

למכונות כביסה ולמדיחי כלים
 חדר כושר פעולה למשאבות 4. 
 . מזוודות בדיקה5

 חותעמידה בדרישות הבטי
 ם במסגרתהמפורטות בתקן הישי

 הבדיקות השונות:
 עודמלאות, חלקיות, השלמות, תי

 חו"ל והכוללות בדיקות חשמליותמ
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 :וסדיי מטבח מוצרמ
 ו מזון,וזלים אי נון, ממחערבלי מזמ

 וצצים,ישה, מקצפים, קי לקרס
 ות בשר, פורסים,ות, מטחנמגרר

 אות,ופסי קותחנים, פולפנק
 מטחנות קפה, מכשירים

 . תנור לבדיקת תיל להט6
 . מכשיר שנאים משתנים7
 ערוצים . אוגר טמפ' רב8
 . מתקן לבדיקת מנועים לתריסי9

 גלילה
 . מתקן לבדיקת שואבי אבק10
 . מתקן לקולטי אדים11
 . מכשיר להבת מחט12
 . תא לחות למוצרים13
 עולה. חדר כושר פ14
 . מתקן שריטה15
 . מתקן לבדיקת מאווררי תקרה16
 . בדיקות המתבצעות באתר17

 ח עם מזוודת בדיקההלקו
 . מתקן לבדיקת קומקומים18
 . מתקן לבדיקת מיחמים19
 . מתקן לבדיקת טוסטרים/20

 מצנמים
 עמדה להרצת הליכונים .21
 . מתקן למתיזי מים22
 FLUKE MEDICA . מזוודת23
 . מזוודת מתח גבוה24
עטפת. תנורים לבדיקת המ25

 המוצרים מרבית עבור הפלסטית 
 הנבדקים בתנור

ע. משטח בדיקה בשיפו26

 פריצה, התנגדות הבידוד(,
 עליית טמפרטורה,
 בדיקות מכניות וכו'

 וש מזון,ייביפת/ים לשטהמשמש
 ות, מגלגלי בצק,י מנוצבמכשירי ק

 ות,ייטרי אחותכנ
 וט,ערבלי מון, מעבדי מזמ

 ייםיתעשיים תיחי כלמד
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מוצרי צריכה ביתייים, מוצרים לבנים,
ציוד רפואי, אלקטרוניקה בידורית וספורט

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

251 ת"י

383 ת"י 

עיפים הבאים+ הס 900.1 ת"י 
 :2 מתוך חלק 

2.30, 2.6, 2.9, 2.15, 2.25, 2.13, 2.102, 
2.17, 2.35, 2.43, 2.81, 2.12 

 . קלורימטר לבדיקת מקררים1
 . מתקנים לבדיקת טרמוסטטים2
 עמדה לבדיקת צריכת האנרגיה .3

למכונות כביסה ולמדיחי כלים
 חדר כושר פעולה למשאבות 4. 
 . מזוודות בדיקה5
 . תנור לבדיקת תיל להט6
 . מכשיר שנאים משתנים7
 ערוצים . אוגר טמפ' רב8
 . מתקן לבדיקת מנועים לתריסי9

 גלילה
 . מתקן לבדיקת שואבי אבק10
 . מתקן לקולטי אדים11
 . מכשיר להבת מחט12
 . תא לחות למוצרים13
 עולה. חדר כושר פ14
 . מתקן שריטה15
 . מתקן לבדיקת מאווררי תקרה16
 . בדיקות המתבצעות באתר17

 ח עם מזוודת בדיקההלקו
 . מתקן לבדיקת קומקומים18
 . מתקן לבדיקת מיחמים19
 . מתקן לבדיקת טוסטרים/20

 מצנמים
 עמדה להרצת הליכונים .21

 חותעמידה בדרישות הבטי
 ם במסגרתהמפורטות בתקן הישי

 הבדיקות השונות:
 עודמלאות, חלקיות, השלמות, תי

 חו"ל והכוללות בדיקות חשמליותמ
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 פריצה, התנגדות הבידוד(,
 עליית טמפרטורה,
 בדיקות מכניות וכו'

 ייםי חשמל ביתוצרמ
:י חימוםוללים גופהכ

תנורי חימום לחדרים, 
גופי חימום חליפיים, כיריים, 

מיחמים, קומקומים, מיקרוגלים, 
טוסטרים, מחממי מים מידיים, 
מייבשי מגבות, מכונות קפה, 

סירים חשמליים, סדינים 
חשמליים, מעשנות, גרילים 

חשמליים, 
סירי טיגון, שטיחוני חימום, 
 פלטות שבת,מכשירי צלייה 

 וקלייה ומכשירי בישול

900.1 ת"י  :וד ספורטצי
יקיים, אליפטים חשמלוניכהל

60601 ת"י  ייוד רפואצ

 1 חלק 62368 ת"י 

 :יוזע/חוד שמיצ
 ות, מגברים, רמקולים,ויזיטלו

 יים, מצלמות,ונים סלולרטלפ
ומהוח וכדי כספק

 :עית המידולוגיי טכנירמכש
. מתקן למתיזי מים22  :יוד תקשורתצ

FLUKE MEDICA . מזוודת23 1 חלק 62368 ת"י  ים, שרתיםים, נתבודממ
. מזוודת מתח גבוה24  ות, סורקים,: מדפסוד משרדיצי

עטפת. תנורים לבדיקת המ25
 המוצרים מרבית עבור הפלסטית 

 הנבדקים בתנור
ע. משטח בדיקה בשיפו26

ומהינציה וכדוד למות, צימגרס

IEC 62301 
 :ידת הספק המתנהמד
 ות כביסהיזיה, מכונוי טלומסכ

 יהםומוד
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 עוץ בתחום תאימות אלקטרומגנטית ורדיו.שירותי בדיקות וי

 עבדה מקדימות לאיתורע בדיקות מליווי החל בשלבי הפיתוח הראשונים של המוצר, דרך ביצו
 תקלות וסילוקן ועד לביצוע בדיקות סופיות.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 14.1 חלק 961 ת"י

15 חלק 961 ת"י
3.2 חלק 61000 ת"י 
 3.3 חלק 61000 ת"י 

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות ואנטנות

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות ואנטנות

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 מקררים
 יאיםמקפ

 יהוקצינדיים אכיר
 יסהות כבמכונ

 יסהי כבייבשמ
 י כליםיחמד
 אבי אבקשו
 ירהות תפונמכ

 יקסריםמ
 וןי מזמעבד

 ייםעבודה חשמל יכל
 וררמאו

 ייםיפורנייבש צמ
 ייםיפורנוב צעיצי למכשיר

 ורהופי תאג

15 חלק 961 ת"י
 61547 ת"י 

 15194 ת"י

 10 חלק 961 ת"י

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות ואנטנות

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות ואנטנות,

 ומתקן יעודי Immunity test סט 
לבדיקות אופניים

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות ואנטנות

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 ורהוני לגוף תאיר אלקטרממ

 ייםיים חשמלופנא
 ינטורקק

 ולטימדיה לרכבות מערכמ

14.1 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission)  ערייר שמס

14.1 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission)  מכונת גילוח

14.1 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission)  ורתמכונת תספ
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מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

14.1 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות

 עותתא מסוכך, מקלט להפר

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 פליטה אלקטרומגנטית

 יוד קוסמטצי

14.1 חלק 961 ת"י אלקטרומגנטיות ואנטנות (Emission)  י ספורטירמכש

14.1 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות

 עותתא מסוכך, מקלט להפר

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 פליטה אלקטרומגנטית

 ייסומכשירי ע

14.1 חלק 961 ת"י אלקטרומגנטיות ואנטנות (Emission)  וננותים מתכואות חשמליורסכ

14.1 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות

 עותתא מסוכך, מקלט להפר

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission) 

 פליטה אלקטרומגנטית

 וננותים מתכוולחנות חשמליש

14.1 חלק 961 ת"י אלקטרומגנטיות ואנטנות (Emission)  יותוכל חשמלות אעשנמ

1.2 חלק 60601 ת"י
3.2 חלק 61000 ת"י 
 3.3 חלק 61000 ת"י 

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות, ואנטנות,

Immunity test סט 

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission+ Immunity)  ייוד רפואצ

14.1, 14.2 חלק 961 ת"י
3.2 חלק 61000 ת"י 
 3.3 חלק 61000 ת"י 

 עותתא מסוכך, מקלט להפר
אלקטרומגנטיות ואנטנות

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission+ Immunity)  ייםיתמזגנים ב

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity)  י קשרירמכש

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות

 עותתא מסוכך, מקלט להפר

 פליטה אלקטרומגנטית
(Emission+ Immunity) 

 פליטה אלקטרומגנטית

 ומקלטי רדי

32 חלק 961 ת"י אלקטרומגנטיות ואנטנות (Emission)  וודימגברים א
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מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

32 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity)  ייםיטלמקרנים דיג

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity)  יןוי לומקלט

32 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission)  יהיזווי טלמקלט

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity)  ייםונים סלולרטלפ

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity)  ייםענים לטלפונים סלולרמט

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity) 
 וניםענים לטלפמט

 ים ברכביסלולר

32,35 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission+ Immunity)  עיות מידוגים, טכנולירמכש

32 חלק 961 ת"י
 עותתא מסוכך, מקלט להפר

אלקטרומגנטיות ואנטנות
 פליטה אלקטרומגנטית

(Emission)  יותיגיטלות דמצלמ

 *בטבלה מצויינים מוצרים בסיסיים הנבדקים במסגרת יבוא בלבד.
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בטיחות חשמלית, מכשור רפואי ולייזר
 בהסכמים שימוש תוך השונים, הבינלאומיים התקנים פי על הבטיחות לדרישות םמוצרי באישור מתמחה עבדההמ

 TUV, UL, CB, CSA בינ"ל ייחודיים למכון התקנים הישראלי כגון:
 צוות מקצועי ומיומן ילווה אתכם בכל שלבי אישור המוצר:

 • הגדרת הדרישות על פי שוק היעד
 • איתור ליקויים בשלב הפיתוח וטיפול בהם

 חשמלית החלות על המוצרע מקיף ומלא של כל מגוון בדיקות הבטיחות הח המוצר - ביצו• בסיום פיתו
 כולל קבלת האישורים המתאימים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 ניתוח פרטני של מבנה המוצר

 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי
IEC60601-1 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי  בטיחות קריטיים והתאמתם
IEC60601-1-3 זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה  לדרישות התקן;
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות בדיקות חשמליות CT 
IEC60601-2-44 אוגרי טמפרטורה פרובים מכניים,  )זרם זליגה, רציפות הארקה, מתח
IEC62304 Software ,תנורי אקלום וכו׳

 X-Ray גליים 

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי

 פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
IEC60601-1 זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה  לדרישות התקן;
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC62304 Software 

 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות
 ם,אוגרי טמפרטורה פרובים מכניי

 תנורי אקלום וכו׳

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי

 בדיקות חשמליות
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

Nuclear Medicine 

IEC60601-1 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי  בטיחות קריטיים והתאמתם

IEC60601-1-6 Collateral 
IEC60601-2-33 Particular 
IEC62304 Software 

זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה
 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות 

 ם,אוגרי טמפרטורה פרובים מכניי

 לדרישות התקן;
 בדיקות חשמליות

 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר
 פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית

MRI 

 תנורי אקלום וכו׳

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי

 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,
 בדיקות ביצועיים

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-2-2 

 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי
זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה

 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות 
 אוגרי טמפרטורה פרובים מכניים,

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 והי בתדר גבורגיריוד כצ
 יוד חשמל– רק צי

IEC62304 Software ,תנורי אקלום וכו׳ 
 ציוד לבדיקות ביצועיים

 פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים
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בטיחות חשמלית, מכשור רפואי ולייזר
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-1-8 
IEC60601-1-11 

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי
זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה

 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות 
 ם,אוגרי טמפרטורה פרובים מכניי

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 יהוזינפות אמשאב

IEC60601-2-24 תנורי אקלום וכו׳,  פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
IEC62304 Software ציוד לבדיקות ביצועיים  טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-1-8 
IEC60601-1-11 
ISO80601-2-12 

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי
זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה

 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות 
 אוגרי טמפרטורה פרובים מכניים,

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 אותוררי ריאומ

ISO80601-2-55 תנורי אקלום וכו׳,  פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
ISO80601-2-61 ציוד לבדיקות ביצועיים  טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,
IEC62304 Software בדיקות ביצועיים 

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-1-8  צב"ד לבדיקות ציוד רפואי

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

IEC60601-2-25 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי  בטיחות קריטיים והתאמתם
IEC60601-2-27 זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה  לדרישות התקן;
ISO80601-2-56 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות בדיקות חשמליות  יטוריםמונ
IEC80601-2-49 ם,אוגרי טמפרטורה פרובים מכניי  ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר
ISO80601-2-12 תנורי אקלום וכו׳,  פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
ISO80601-2-55 ציוד לבדיקות ביצועיים  טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

ISO80601-2-61  בדיקות ביצועיים

IEC62304 Software 

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 ניתוח פרטני של מבנה המוצר

 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי
IEC60601-1 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי  בטיחות קריטיים והתאמתם
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה  לדרישות התקן;
IEC60601-1-8 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות בדיקות חשמליות  אונדולטראסוד לאבחון אצי
IEC60601-2-62 אוגרי טמפרטורה פרובים מכניים,  ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר
IEC62304 Software ,תנורי אקלום וכו׳  פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית

ציוד לבדיקות ביצועיים  טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,
 בדיקות ביצועיים

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 ניתוח פרטני של מבנה המוצר

 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-2-45 

 )רבי מודד, משקפי אותות, מדי
זרם זליגה, צב"ד למתח פריצה

 הארקה(, רציפות הבידוד, והתנגדות 
 אוגרי טמפרטורה פרובים מכניים,

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 יוגרפוד ממצי

IEC62304 Software ,תנורי אקלום וכו׳  פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
X-Ray גליים  טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים
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בטיחות חשמלית, מכשור רפואי ולייזר
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-2-45 
IEC62304 Software 

IEC60601-1 
IEC60601-1-6 +IEC62366-1 
IEC60601-2-2 
IEC60601-2-10 
IEC60601-2-22 
IEC60601-2-57 
IEC62304 Software 

IEC60825-1 
IEC62471 
ISO15004-2 
Z80.36 

IEC60825-1 
IEC62471 
ISO15004-2 
Z80.36 

IEC60825-1 
IEC62471 
ISO15004-2 
Z80.36 

IEC60825-1 
IEC62471 
ISO15004-2 
Z80.36 

IEC60825-1 
IEC62471 
ISO15004-2 
Z80.36 

IEC60825-1 
IEC62471 
ISO15004-2 
Z80.36 

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד,

 רציפות הארקה(,
 ם,אוגרי טמפרטורה פרובים מכניי

 תנורי אקלום וכו׳

 צב"ד לבדיקות ציוד רפואי
 )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד,

 רציפות הארקה(,
 אוגרי טמפרטורה פרובים מכניים,

 תנורי אקלום וכו׳,
 ציוד לבדיקות ביצועיים

עצמה, מצלמה ספקטרומטר, מד
 מונוכרומטור, דאבל אלומה, לצילום 

 סקופ, וכו'

עצמה, מצלמה ספקטרומטר, מד
 מונוכרומטור, דאבל אלומה, לצילום 

 סקופ, וכו'

עצמה, מצלמה ספקטרומטר, מד
 מונוכרומטור, דאבל אלומה, לצילום 

 סקופ, וכו'

עצמה, מצלמה ספקטרומטר, מד
 מונוכרומטור, דאבל אלומה, לצילום 

 סקופ, וכו'

עצמה, מצלמה ספקטרומטר, מד
 מונוכרומטור, דאבל אלומה, לצילום 

 סקופ, וכו'

עצמה, מצלמה ספקטרומטר, מד
 מונוכרומטור, דאבל אלומה, לצילום 

 סקופ, וכו'

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות
 ם זליגה, רציפות הארקה, מתח)זר

 פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות
 )זרם זליגה, רציפות הארקה, מתח
 פריצה, התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳,

 בדיקות ביצועיים

 בדיקת אורך גל, בדיקת הספקים,
 עוצמות, צפיפות הספק,

צילום אלומה, וכו'

 ם,בדיקת אורך גל, בדיקת הספקי
 עוצמות, צפיפות הספק,

צילום אלומה, וכו'

 ם,בדיקת אורך גל, בדיקת הספקי
 עוצמות, צפיפות הספק,

צילום אלומה, וכו'

 ם,בדיקת אורך גל, בדיקת הספקי
 עוצמות, צפיפות הספק,

צילום אלומה, וכו'

 ם,בדיקת אורך גל, בדיקת הספקי
 עוצמות, צפיפות הספק,

צילום אלומה, וכו'

 בדיקת אורך גל, בדיקת הספקים,
 עוצמות, צפיפות הספק,

צילום אלומה, וכו'

 יופיוד אנדוסקצ

 יוד אסתטצי

 ייםאופט י תקשורתממשק

 ייזרורגי לירכ

 יעבדתור מו מכשי אואוד רפצי

 עוצמה יים רבייזרל

 Lidar ו- ות סורקותערכמ

 יטחון,ום הביזר לתחיות לערכמ
 יומים לתחום הרכב האוטונייזרל

 יובוטוהר
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בטיחות חשמלית, מכשור רפואי ולייזר
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

IEC/EN/UL/CSA 60950-1 
IEC/EN/UL/CSA 60950-22 
IEC/EN/UL 62368-1 

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
 רציפות הארקה, מתח פריצה,

 ע,ית המידיוד טכנולוגיצ
 ורת,וד תקשיצ
 יע/חוזוד שמצי

IEC/EN/UL/CSA 61010-1 
IEC/EN/UL/CSA 61010-2-X 
Series 

 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים

 התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
רציפות הארקה, מתח פריצה,

 עבדהוד מדידה, בקרה ומצי

IEC/EN 60335-1 
IEC/EN 60335-2-X Series 

IEC/EN 60669-1 
IEC/EN 60669-2-1 

IEC/EN 60669-1 
IEC/EN 60669 

 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים
 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים
 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים
 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 עליית התנגדות הבידוד(,
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
 ח פריצה,רציפות הארקה, מת

 התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
 ח פריצה,רציפות הארקה, מת

 התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
רציפות הארקה, מתח פריצה,

 עליית התנגדות הבידוד(, 
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ייתוד בצי
 ים שונים(וגון ס)מגו

 ייםונאלקטר יםמפסק

 וג ובקרה למתח נמוךיתות מלוח
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בטיחות חשמלית, מכשור רפואי ולייזר
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
IEC/EN 61439-1 
IEC/EN 61439-2

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות
 הארקה(, אוגרי טמפרטורה וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות

 לדרישות התקן;
 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
רציפות הארקה, מתח פריצה,

 עליית התנגדות הבידוד(, 
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 ונותמכ

SEMI S2 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,  בטיחות קריטיים והתאמתם
SEMI S8 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח לדרישות התקן;  ייתעשיוד לתונות/צמכ
SEMI S14 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות בדיקות חשמליות )זרם זליגה,  מוליכים למחצה
SEMI S22  הארקה(, אוגרי טמפרטורה,

 פרובים מכניים וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות

 רציפות הארקה, מתח פריצה,
 התנגדות הבידוד(, עליית

 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

UL 508 
UL 508A 
CSA CSA-C22.2 No. 14 

 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,
 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח

 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות
 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
 ח פריצה,רציפות הארקה, מת

 ייתעשייוד בקרה תצ

 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם
EC/EN/UL 61800-5-1 
CSA-C22.2 No. 274 

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים
 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות
 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,

 לדרישות התקן;
 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,

 ח פריצה,רציפות הארקה, מת
 התנגדות הבידוד(, עליית

 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

 בטיחות קריטיים והתאמתם

 עיםים למנויברדרי

IEC/EN 60730-1 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח לדרישות התקן;  ייםוטומטים אים חשמליבקר
IEC/EN 60730-2-X Series  פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים
 מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
 ח פריצה,רציפות הארקה, מת

 התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ומהוש דימאו ש ייתלשימוש ב
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בטיחות חשמלית, מכשור רפואי ולייזר
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
EC/EN 60598-1 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות  מול דרישות התקן, סקירת רכיבי
IEC/EN 60598-2-X Series חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,  בטיחות קריטיים והתאמתם
UL1598 
UL8750 

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 לדרישות התקן;
בדיקות חשמליות )זרם זליגה,

 אורהופי תג

CSA-C22.2 No. 250.0 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים  רציפות הארקה, מתח פריצה,
CSA-C22.2 No. 250.13  מכניים, תנורי אקלום וכו׳

 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות

 התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
 מול דרישות התקן, סקירת רכיבי

IEC/EN 61347-1 
IEC/EN 61347-2-X Series 
IEC/EN 62031 

 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,
 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח

 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות
 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים

 בטיחות קריטיים והתאמתם
 לדרישות התקן;

 בדיקות חשמליות )זרם זליגה,
 ח פריצה,רציפות הארקה, מת

 אורהבקרת ת

מכניים, תנורי אקלום וכו׳  התנגדות הבידוד(, עליית
 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 ניתוח פרטני של מבנה המוצר
UL 1012 ציוד בדיקה לבדיקות חשמליות  מול דרישות התקן, סקירת רכיבי
UL 1310 חשמלי )רבי מודד, משקפי אותות,  בטיחות קריטיים והתאמתם
CSA-C22.2 No. 107.1 
CAN/CSA-C22.2 No. 223 

 מדי זרם זליגה, צב"ד למתח
 פריצה והתנגדות הבידוד, רציפות

 לדרישות התקן;
בדיקות חשמליות )זרם זליגה,

 ספקי כוח

IEC/EN 61558-1 הארקה(, אוגרי טמפרטורה, פרובים רציפות הארקה, מתח פריצה,
IEC/EN 61558-2-X Series מכניים, תנורי אקלום וכו׳  עליית התנגדות הבידוד(,

 טמפרטורה, בדיקות מכניות וכו׳

 "ד ומוצרים נבדקים.הטבלה מציגה דוגמאות תקנים, צב :הערה
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חלונות ומערכות מיגון
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 4570 ת"י

 1509-2 , ת"י1068-2 ת"י

5044, , ת"י1212 , ת"י23 ת"י
 6185 ת"י 

 938 ת"י

 1568 ת"י

 5840 , ת"י1847 ת"י

 4422 ת"י

,950 , ת"י101 ת"י
 21 , ת"י196 מפמ"כ 8888 ת"י 

 5555 ת"י

 עילות סינוןמתקני תפעול מחזורי, י
 בדיקת ספיקות, מפלי לחץ,

עומס סטטיים ודינמיים

 מתקני תפעול מחזורי ותפקוד
בעומסי רוח

 ם,מתקני תפעול מחזורי והול
תנור לעמידות באש

 מתקן בדיקת הולם
וטמפרטורה גבוהה

 עצמאית. אין יכולת בדיקה 
 בודקים אצל הלקוחות שיש
להם ציוד בדיקה מתאים

 מתקני תפעול מחזורי,
העמסה ופיתול

 עול מחזורימתקן תפ
ותפקוד באטימות

מתקני תפעול מחזורי ותפקוד

מתקן העמסה ושליפה

בדיקות תפעוליות ותפקודיות
 עומסים תחת 

 בדיקות תפעוליות ותפקודיות
 חת עומסי רוח/ תכןת

 בדיקות תפעוליות ותפקודיות
 דלתות אש נבדקות גם בעת

 התקנתן באתר

 עמידות בהולם בדיקות בטיחות.
 חיסוםואיכות ה

 בדיקות תפעוליות ותפקודיות
חת עומסי רוח/ תכןת

בדיקות תפעוליות ותפקודיות
 עומסים תחת 

 בדיקות תפעוליות ותפקודיות:
 עמידה בניסויי פיצוץ

 בדיקות תפעוליות ותפקודיות

 בדיקות תפעוליות ותפקודיות

 ון במקלטיםוסינ ורוראו מערכות

 יוםינות אלומונות/חלדלת
 ילהי גלותריס

 :מכללי דלתות
 ות, דלתות הזזה,דלתות לבוד

 ות אש, דלתות מגןדלת

 ושוחה לשימוכית שטות זכוחל
 ית: זכוכית שקופה וזכוכיםיינבבינ

בטיחות

 ות מסךירק

 ושרפרפים יםולמות מיטלטלס

 ות למקלטיםפרטי מסגר
 וגניםולמרחבים מ

 יילעולים, מנגנון גלמנ

 ייתון לשימוש בידות אחסיח
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ומתקני הרמה  מעליות

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 1-2 חלקים 2481 ת"י

 2481 ת"י

 2481 ת"י

 1 חלק 2481 ת"י

 2 חלק 2481 ת"י

 31 חלק 2481 ת"י

 41 חלק 2481 ת"י

 70 חלק 2481 ת"י

 2 חלק 2252 ת"י

5902 ת"י

 עודי לבדיקת מעליות,ציוד בדיקה י
 מד תאוצה, מתקן שקילה מד כח,

 מד זרם, מד רציפות, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

 מד כח, מד זרם, מד אור,
מד מהירות

בדיקות רלוונטיות לאירוע

 בדיקות תכן, בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן, בדיקות מעבדה

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 בדיקות תכן, בדיקת סקרי סיכונים

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן

 ע, ניתוח ממצאים,איסוף מיד
 בדיקות מעבדה

 יותעלוס של מאב טיפ

 יות לאחר התקנהעלמ

ייהות לבניות דרישות בטיחעלמ
 יסוד( ולהתקנה )דרישות 

 יותות חשמלעלימ

 יותולידרות העלימ

 ות משאיעלמ

 ייםיות אנכמעל

 יות לנגישותעלמ

 עיםופים משים אנכיונמעל

 עיתועת מקצוות דח
 ומחיםושירותי מ
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ומתקני הרמה  מעליות

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 1- חלק 1604 ת"י

 1-2 חלקים 5697 ת"י

 2 חלק 1139 ת"י

 5383 ת"י

 1-2 חלקים 5697 ת"י

 1,2,3,4,8,9,10,20 חלק 5515 ת"י

 2 חלק 5516 ת"י

 5517 ת"י

11 חלק 5518 ת"י

מד שקילה, מד ליזר

 מד מהירות ,מד תאוצה ,מד
רציפות

ציוד בדיקה יעודי

ציוד בדיקה יעודי

ציוד בדיקה יעודי

 ציוד בדיקה יעודי

משקולות בדיקה וציוד מדידה

ציוד בדיקה יעודי

 משקולות, במת הרמה
וציוד מדידה

מדידה וציוד הרמה במת משקולות, 

 בדיקות תכן, בדיקות לאחר התקנה

 בדיקות תכן, בדיקות המהלך היצור
 חר התקנהבדיקות לא

 חותחישובי תכן, בדיקת יציבות ובטי

 חותחישובי תכן, בדיקת יציבות ובטי

 חותחישובי תכן, בדיקת יציבות ובטי

 בדיקות תכן, בדיקות מעבדה
 רלוונטיות ניסויים

 ובדיקות פונציונליות

 בדיקות תכן, בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן, בדיקות מעבדה

 בדיקות תכן, בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן, בדיקות מעבדה

 בדיקות תכן, בדיקות פונקציונליות
 להתאמה לתקן, בדיקות מעבדה

 עגורני צריח

 ונה פארקמתקני ל

 במות הרמה

 וכניםים ממומפיג

 ים לרכבמגבה

 ות כגוןודייעוי ותוחדערכות מימ
 יינים גבוהיםוץ מבינילמתקני ח

 :ומגרשים ורט באולמותי ספמתקנ
 עף, סולמות,ורי סל, כדמתקנ

 ים.ערים, שות, חבלטבע

 ולמותורט באמשטחי ספ

 וקהות חלוילונ

ייםותמשטחי דשא מלאכ



מכון התקנים הישראלי

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

54 

 איטום

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

1490.3 ת"י
 תכונות שונות של החומר

עיפי התקלפי ס
 :י גבסויות וחיפמחיצ

 והחלקה יאיחו ומריח

5104.4 ת"י ע, קבלים מתאימיםמתקן לקיבו עמידות הנפילה של גוף תאורה  אורהופי תג

 1536 ת"י
מכשיר מתיחה

 לטמפרטורה שונה ATS מכשיר 
תנור

 תכונות שונות
 מתיחות שונות

 נזילה

 בדיקות שונות לרובה

 יוןום – מיטי אמבנים – חומר
 ודרישות

 1661 ת"י
 מכשיר מתאים לכל תכונה,

 מיקסר, מכשיר כפיפה ולחיצה,
תבניות, מכשיר שחיקה

-חוזק לחיצה
-חוזק כפיפה

-שחיקה
-ספיגות

 ים ביןילוי למישקים רגי מילחומר
 ות ודרישותידרה הגדראריחים ס

 1430/1 ת"י

מכשירים מתאימים לפי התכונה,
עובי, תנור מכשיר מתיחה, מד 

 , מכשיר חדירותUV מכשיר 
מים אחרים

 בדיקות שונות לפי דרישות התקן
חוזק התארכות חדירות מים,

 UV עמידות בבליה עובי, 

 ום גגותיטות לאעירי
 י.י.סי.ועות פירי

 1430/3 ת"י

מכשירים מתאימים לפי התכונה,
עובי, תנור מכשיר מתיחה, מד 

 , מכשיר חדירותUV מכשיר 
מים אחרים

 תא גשם

 בדיקות שונות לפי דרישות התקן
ם,חוזק התארכות חדירות מי

 UV עמידות בבליה עובי, 

 ציפוי חיצוני ופנימי למבנה
 בדיקות לפי התקן כמו:

 :ותום גגאיטות לעירי
 ימריםולופר בפומן משיטעות בייר

 :וליאסטרים פינות בסיבמזו
 ות להתקנה בריתוךועדמי

 41 חלק 2481 ת"י
 מכשיר מתיחה
תנור מאזניים

 UV מכשיר 
מכשיר הדבקות

חזית הציפוי היבש
 על פני סדקים גישור 

 ספיגות קפילרית הדבקות
עמידות בגשם

 UV עמידות 

 יסוי מרקם על בסיפצ
 ייםינתטימרים ספול

1752/1 ת"י מטר, פלס
 בדיקת הכנת הגג
 לפי סעיפי התקן

 וחיםות שטום גגיטות לאערכמ
 יטום: התשתית לאוןמבט

1752/2 ת"י סכין, מטר
 עות ביטומןבדיקת ישום הירי

 על פני הגג

 ופיםום גגות שטיטות לאמערכ
 ומןיטעות ביון. ירמבט
 ותקנות בריתוךהמ
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 איטום

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 4004 ת"י

 4518 ת"י

 6069 ת"י

 6422 ת"י

 מיקסר
 תנור, מכשיר הדבקות, אמבט מים,

חדר מאוקלם

 ,UV מכשיר מתיחה, תנור, מכשיר 
ם, מד עובי, מכשיר הדבקותמאזניי

 מיקסר, מכשיר הדבקות,
מכשיר כפיפה תנור, אמבט מים

 מיקסר, מכשיר הדבקות, מכשיר
 כפיפה, מכשיר חדירות מים,

מכשיר מתיחה תנור, אמבט מים

 בדיקות הדבקות שונות

 תכונות שונות
 חה והתארכות במצבים שוניםמתי

הדבקות חדירות מים

 שונים במצבים לתשתית הידבקויות 
 כפיפה ולחיצה

 הידבקויות לתשתית במצבים
 ם,שונים, גישור על פני סדקי

 חדירות מים

 ות ודרישותדבקים לאריחים: הגדר

 יאקריל יסים על בסישיים גמיפוצ
 ושמים במערכתום גגות המיטלא

 יימוך מוזלית בתונ

 וףיצמלט צמנט )טיט( לר
ות ודרישותהגדר

 יתיםים משחאטימה מ ומריח
 ייחארלהשמה מתחת ל
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 קרקע ודרכים
 תעופה, שדות מסלולים, כבישים, של ופרוייקטים אגרגטים אספלט, סלילה, וקרקע: לתשתית בדיקה שירותי מגוון

 מסילות רכבת, מחצבות ועוד.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

ASTM D-3282 הסתכלותי מיון הסתכלותי  עקרק

253 ת"י הסתכלותי מיו הסתכלותי של ארגז גלעין  עקרק

ASTM D-2216 מעלות 110 עזרת שקילה ותנורב
 תכולת רטיבות- בודקים את כמות

המים במדגם ב %
 עע/סלקרק

ASTM D-6635  מכשיר דילדומטר
 בדיקת דילטומטר- בעזרת שינוי
 לחץ ושינוי נפח- מקבלים תוצאת

 מודל דיפרומנציה
 קרקע רכה

1454 ת"י עיניע"י מכשיר גר

 בדיקת צפיפות שדה במכשיר
 עיני- בעזרת מדידת נפחגר

 ומשקל בודקים את הצפיפות
 עבקרק

 עקרק

1865.3 ת"י חרוט חול, משקולות, תנור בדיקת צפיפות שדה  עקרק

ASTM D-6951 משקל, תנור, קליבר
 בדיקת צפיפות שדה

בשיטת גליל מוחדר )שלבי(
 קרקע

ASTM D-4719 מכשיר פרסומטר בדיקת פרסומטר  עקרק

ASTM D-6951 DCP מכשיר DCP בדיקת דקר דרום אפריקאי עקרק

1865.2 ת"י  200# משקל, תנור, נפה 200 שטיפה דרך נפה מס' עקרק

1865.2 ת"י  סט נפות, משקל, תנור ק"ג 3 מנפוי עד עקרק
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 קרקע ודרכים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

ASTM D-422  צילנדר, הידרומטר,
ם, תנור, תמיסהנפות, מאוזניי

בדיקת הידרומטר  עקרק

ASTM D-4751 כדורי זכוכית, משקל
 עם כדורי זכוכית לפתיחת ניפוי

גאוטקסטילים
עקרק

BS-6088 כדורי זכוכית, משקל של כדורי זכוכית ניפוי  עקרק

ASTM D-4318 מכשיר אטרברג, משקולות, תנור גבול נזילות וגבול פלסטיות למדגם  עקרק

ASTM D-4318  מכשיר אטרברג, משקולות, תנור,
מיקסר

גבול נזילות של בנטונית  עקרק

ASTM D-427  משקל, מיכשור מיוחד המשמש
את ביצוע הבדיקה, תנור

גבול התכווצות )הצטמקות(  עקרק

1865.3 ת"י מכשיר שווה ערך חול, צילנדר
 שווה ערך חול

בדיקות( 2ע מ-)תוצאת ממוצ
 עקרק

מכבש הידוק, צילנדרים, משקולות עבור חול דיונות 100% צפיפות עקרק

1865.3 ת"י  מכבש הידוק, צילנדרים, משקולות
 עבדתיתמ 100% צפיפות 

 מערכת בדיקות: בשיטת מודפייד,
 פרוקטור, מת"ק

עקרק

1865.2 ת"י  מכשיר גריסה, משקולות, תנור שעור גריסות - לוס אנג'לס  עקרק

BS -812 (90)  מכשיר גריסה, משקולות, תנור,
צילנדר

עור גריסות - בריטיש  עקרק
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 קרקע ודרכים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

1865.2 ת"י מאוזניים, משקולות, תנור
 4 ספיגות ומשקל יחסי גדול מנפה

4 ועובר נפה / 43או "
עקרק

1865.2 ת"י  מכשיר בדיקה לאריכות ופכיסות אריכות, פכיסות  עקרק

1865.2 ת"י משקולות, תנור תכולת בולי חרסית  קרקע

מפרט נתיבי ישראל משקולות, תנור
עורבותבדיקת התנקזות ביטומן בת

SMA אספלטיות מסוג   אספלט

מפרט נתיבי ישראל חיקה לוס אנגלסמכשיר ש בדיקת קנט"ברו  אספלט

13.405 נ"ב אקסטרקציה קרה )סנטפוגה(
 עת תכולת ביטומן )מיצוי קר(קבי

של דוגמה שהובאה למעבדה
 אספלט

 מיקסר לערבוב תערובות אספלט,
 ופטיש הידוק אספלט,

 מכשיר לבדיקת צפיפות
 תיאורתית אפקטיבי

 בדיקת מרשל מערכת מלאה
במעבדה

 אספלט

מכונות קידוח גלילים ח גליל מהכבישקידו  אספלט

13.400 נ"ב
 מכשיר לבדיקת צפיפות
מקסימלית תיאורטית

 צפיפות מקסימלית תיאורטית
בדיקות( 2)ממוצע ל-

 אספלט

13.402 נ"ב
 מאוזניים

ם אופציה לשקילה במים()ע
בדיקת צפיפות גליל אספלט  אספלט

ASTM D-1188 מאוזניים, פראפנין, תנור
 משקל מרחבי בשיטת כיסוי
בשעווה-תכונות פיזיקליות

 עקרק

ASTM D-1556 מאוזניים, תנור
 ערמה )שפיכהחבי במשקל מר

חופשית(-תכונות פיזיקליות
 עקרק
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 קרקע ודרכים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

13.106 נ"ב
 מטוטלת ומכשיר לוואקום

עם מנעול
4 משקל יחסי לחומר עובר נפה 

- תכונות פיזיקליות 10 או 
עקרק

1865.3 ת"י 
 מטוטלת ומכשיר לוואקום

עם מנעול
 חבי בשפופרתבדיקת משקל מר

הדגימה - תכונות פיזיקליות
 קרקע

 מטוטלת ומכשיר לוואקום
 עם מנעול

 משקל סגולי של בנטונייט בשדה-
תכונות פיזיקליות

 עקרק

940 ת"י
 מכשיר מיוחד לבדיקת

חדירות למים.
חדירות למים- בדיקות זרם  עקרק

68 מפמ"כ
 מכשיר למדידית התנגדות

חשמלית
התנגדות חשמלית-בדיקות זרם  עקרק

ASTM -4647 מכשיר ותא מיוחד
 דיספרסיביות

(PINHOLE TESTבדיקות זרם -)
 עקרק

940 ת"י מכבש, משקל, תנור
 חוזק ללא כלוא כולל צפיפות

מדגם - גזירה
 עע/סלקרק

940 ת"י
 מכשיר מיוחד לבדיקת גזירה

במכשיר כנפיים
 גזירה במכשיר כנפיים במעבדה-

 גזירה

 בדיקה בלתי מנוקזת ללא
 קונסולידציה )מהירה(-גזירה ישירה
 לכל נק'- בדיקה לצורך יועץ קרקע

 ע זויתלקבלת פרמטרים של קרק
 חיכוך פנימי וקוהלזי

 חר קונסולידציהבדיקה מנוקזת לא
 בקרקעות גרנולריות- גזירה ישירה

 לכל נק'

 קרקע רכה

940 ת"י ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ  עקרק

940 ת"י ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ  עקרק

940 ת"י ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ
 חר קונסולידציהבדיקה מנוקזת לא

 עות קוהזיביות-בקרק
 גזירה ישירה לכל נק'

 עקרק
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 קרקע ודרכים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

940 ת"י ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ
 בלתי מנוקזת לאחר בדיקה

 עות קוהזיביות-קונסולידציה בקרק
 גזירה ישירה לכל נק'

 עקרק

ASTM D-2850  ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ
-Q גזירה מרחבית

 )בלתי מנוקזת ללא קונסולידציה(-
 גזירה מרחבית כל נק'

עקרק

ASTM D-4767  ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ
 )בלתי מנוקזת R- גזירה מרחבית

 חר קונסולידציה(-לא
 גזירה מרחבית כל נק'

עקרק

ASTM D-4767  ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ
-S גזירה מרחבית

 חר קונסולידציה( -)מנוקזת לא
 גזירה מרחבית כל נק'

עקרק

ASTM D-4767  ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ

-CU גזירה מרחבית
 )בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה(

 לחומר גרנולרי -
 גזירה מרחבית כל נק'

עקרק

ASTM D-4767  ע' בדיקות לגזירה מרחביתמ

- )בלתי מנוקזתCU גזירה מרחבית
 לאחר קונסולידציה( לחומר

 קואסיבי, כולל מדידת לחץ מי
 נקבובים-גזירה מרחבית כל נק'

עקרק

ASTM D-2435 קונסלידרומטיר קונסולידציה איטית - קונסולידציה  עקרק

ASTM D-2435 קונסלידרומטיר
 קונסולידציה איטית מחזורית -

קונסולידציה
 עקרק

ASTM D-2435 קונסלידרומטיר
 חזוריתחד מ קונסולידציה איטית

כולל לחץ תפיחה -קונסולידציה
עקרק

ASTM D-4546 קונסלידרומטיר
 חזוריתחד מ קונסולידציה איטית

עור תפיחה - קונסולידציהש כולל
עקרק

ASTM D-5333 קונסלידרומטיר
 מייט-קונסולידציה - הרס של

קרקע בתנאי עומס ומים
 עקרק
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 קרקע ודרכים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

940 ת"י משורה תפיחה חופשית במשורה  קרקע/חרסית שמנה

ASTM D-4546  מכשיר לקונסלדרומטר,
משקולות, תנור

חץ תפיחהל  קרקע/חרסית שמנה

ASTM D- 2938  מכשיר לקונסלדרומטר,
משקולות, תנור

בדיקת לחץ בלא כלוא  עות בסליקבד

ASTM D-3967 מכבש, מסור, תנור, משקולות עה ברזיליאניתבדיקת בקי  עות בסליקבד

ASTM D- 3148 חיישנים, משקולות, מכבש, תנור
קביעת מקדם פואסון בעזרת

חשמלי עוות מד 
 עות בסליקבד

ASTM D-2664 , מכבשHOEK תא
גזירה מרחבית מהירה

, נק'HOEK בתא 
 עות בסליקבד

ASTM D-2845  מאוזנים, מכשיר אולטרסוני,
חיישנים

מהירות על-קולית במכשיר פנדיט  עות בסליקבד

ASTM D-4972 )PH METER(
 ללא הכנה במכשיר PH הגבה

(PH METERדוגמה ראשונה- )
עות בסליקבד

מקדח, תנור שקילה
 ע% רטיבות של המצ

הקיים מתחת לריצוף
 ולח

ASTM-E1551+E2340 Dynatest friction tester התנגדות להחלקה  י אספלטישכב

AASHTO pp37-00 
Pp 50-53 

Astm E950 , E1364 
E1926 

Dynatest RSP5051 גליות  י אספלטישכב

Astm D4694-96+D4695-96 DYNATEST HWD HWD  ואדמה יםעכבישי אספלט, מצ
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שלד מוצרי
 עד סיום השלדבדיקות באתר וליווי כל הליך הבנייה משלב ביסוס המבנה ו

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 26 ת"י

 ליטר 7 קונוס לבדיקת סומך, סיר
 חבי ואויר, מתקןלבדיקת משקל מר

 לבדיקת כלורידים, מתקן בדיקת
 ם, מתקן בדיקת שינוייחדירות מי

אורך, פרוקטור לבדיקת התקשרות
 ליטר לבד' 8 בטון, סיר 
 SCC עבור בדיקת הפרשת מים,

סט מתקני בדיקה

 סומך הבטון, משקל מרחבי, תכולת
 אויר, חוזק, חדירת יוני כלור, חדירות
מים, התכווצות הבטון, התקשרות

SCC הבטון, הפרשת מים, בדיקות 

 יובות בטון - טרי וקשוערת

 896 ת"י

ערבל לתערובות בטון, קונוס,
 ליטר משקל מרחבי ואויר, 7 סיר 

 ויקטים להתקשרות, מכבש
לבדיקת חוזק

 חבי,סומך הבטון, משקל מר
 תכולת אויר, חוזק, התקשרות

הבטון, בדיקות כימיות
 וספים לבטוןמ

 1920/1 ת"י

מכבש לבדיקת חוזק, ערבל
לתערובות שולחן שירוע, סיר 

1 משקל מרחבי ואויר של 
ליטר, מתקן לבדיקת הצטמקות 

 חופשית, טבעות לבדיקת 
הצטמקות מרוסנת

סומך, משקל מרחבי, תכולת
 חוזק, הצטמקות, ספיגות אויר, 

קפילארית, אדי מים, שליפה.

 ויס צמנט לסוגייח על בסטי
 וץ, הרבצה(ים, ח)פנ

 בדיקות מיוחדות: בדיקות בסביבה
 ימית: בלייה

 3970 ת"י
מכבש לבדיקת חוזק, ערבל

לתערובות שולחן שירוע, סיר 
 ליטר 1 משקל מרחבי ואויר של 

 חס מים/גבס, זמןמציאת י
 התקשרות, חוזק שליפה, תכולת

קשרן גבס קשיות.
 וייח גבס לסוגיט

 1414/1+2 ת"י

 ערובות, מכבש לבדיקתערבל לת
 חוזק, תא איקלום לבדיקת אדי
 מים, דיסיקטור לבדיקת תכולת

 רטיבות

חוזק, משקל מרחבי, תכולת
 עמידות רטיבות, מוליכות חום, 

 בשריפה, שליפה, ספיגות
 קפילארית

 יימופנ ייצונייח תרמי חט

 5449 ת"י

ערבל לתערובות, טבעות
לבדיקת הצטמקות מרוסנת, 
מתקן לבדיקת איחויי וזרימת 

 המדה, מתקן לשינוי אורך, מכבש 
לבדיקת חוזק, אופן שחיקה

 חוזק, ספיגות קפלארית, שינוי
 חוי המדה, קשיות, שינויזרימה, אי

אורך, שחיקה, מודול אלסטיות
 מדה מתפלסת

 1 ת"י

מכבש לבדיקת חוזק, ויקטים
לבדיקת התקשרות, מכשיר בליין, 

 מחט לה-שטלייה עבור נפח 
הצמנט

 חוזק, זמני התקשרות, נפח, דקות
הטחינה תכונות כימיות

 צמנט

2378/1 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק ציוד מדידה:

קליפר ומאזניים, תנורים

 בדיקות סביבה רגילה הכוללות
 חוזק, ספיגות, ספיגות נימית,

 משקל מרחבי
 בדיקות מיוחדות: בדיקות בסביבה

ימית וסביבת זיהום

 אבןוי - טיב העית לחיפאבן טב
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שלד מוצרי
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

5566/1 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק, ציוד מדידה,

חיקה, תנוריםאופן ש

 עומס השבר, חוזק בכפיפה
 ספיגות נימית, שחיקה, התנגדות

 להחלקה
 אבןיצוף - טיב העית לראבן טב

8 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק, ציוד מדידה,

חיקה, תנוריםאופן ש
חוזק, שחיקה, מידות, גימור

 וףון לריצי בטאבני ואריח
 ות(ים משתלב)אבנ

6 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק, ציוד מדידה,

חיקה, תנוריםאופן ש
 חוזק, מאמץ השבר, שחיקה,

ספיגות, החלקה, פגמים, מידות
 ויחי טראצאר

 1872/1 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק ציוד מדידה:

קליפר ומאזניים, תנורים

 ספיגות כוללת, ספיגות נימית,
 חבית, מוליכותחוזק, מסה מר

 תרמית
 בדיקות לפי דרישה מיוחדת:

 התגבשות מלחים, מודול אלסטיות,
 מקדם התפשטות תרמי, עמידות

 בקרינה אולטרה סגולה

 ייפוית לחותאריחי אבן מלאכ
 אבן- טיב ה

 5,268,6565 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק ציוד מדידה:

קליפר ומאזניים
 חוזק, מסה סגולית מרחבית,

בדיקת קרינה, התנגדות תרמית
 יהיוקים לבנבל

 1490/1 ת"י

 חוזק וחדירת מכבש לבדיקת

 חות, תנורים וציודמסמר, תא ל

מדידה

 עמידות בכפיפה, שקיעה מידות, 
 חות, התנגדות לחדירת ראשבתא ל

 מסמר, קשיות הלוח, סיווג בשרפה,
עמידות לאש

 יד מיםעמ וח רגיל,לוחת גבס )ל
אש(ידות בעמ

215/1+2 ת"י 

 עות צלסיוס, מכבשמ 500 תנור 

 לבדיקת חוזק, ארגזים לבדיקת

חדירות מים, ציוד מדידה

 עף, חדירות למים,מידות הר
עמידות בכפיפה

 ון(ית ובטעפים )חרסר

 4491 ת"י
 מכבש לבדיקת חוזק ציוד מדידה:

קליפר ומאזניים, תנורים

 מידות, ספיגות מים, מסה סגולית
 מרחבית, מאמץ השבר בכפיפה,
 תגובה בשרפה, עמידות בסיגריה
 בוערת, עמידות בחום יבש ורטוב,
 עמידות בהולם, עמידות בהכתמה,
 עמידות בשריטה, בדיקת פגמים

 יימרית למשטחולאבן פ לוחות
 ודהעב

 1554/1+2 ת"י

 חיקה,חוזק, אופן ש מכבש לבדיקת

 ציוד מדידה: קליפר ומאזניים,

תנורים

 מידות, מסה מרחבית, ספיגות,
עומס השבר, שחיקה, פגמים,

 עמידות בבליה, חוזק בכפיפה, 
התנגדות להחלקה

 :ותוי מדרגלוחות לחיפ
 וומטראצ יתעמאבן טב
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שלד מוצרי
מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 3306 ת"י

 מכבש לבדיקת חוזק, מכשיר

 לבדיקת שחיקה ציוד מדידה:

קליפר ומאזניים, תנורים

 מידות וצורה, ספיגות מים, מסה
 חבית, שחיקה, חוזק בכפיפה,מר

 עמידות בחומרים כימיים, תגובה
 בשרפה, התנגדות להחלקה,

 עמידות בהולם, עמידות בהכתמה,
 עמידות בסריטה, פגמים

 ימריתולמערכת רצפה מאבן פ

1490/4 ת"י ציוד מדידה: מיקרומטר, קליפר

 ם,צורה ומבנה, מידות הפרופילי
 עובי הגלוון ומשקל הציפוי,

 בדיקת כושר התברגות, חוזק
 חה, התארכותלכניעה, חוזק מתי

 ייםאים העשוושים לא נופילפר
 פח פלדה
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 קרמיקה
 עבור לקוחות פרטיים, יבואנים ויצרנים מגוון בדיקות מוצרי גימור קרמיקה

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

314 ת"י ספיגות  אריחי קרמיקה

314 ת"י מכבש חוזק חוזק  אריחי קרמיקה

314 ת"י
 מכשיר לבדיקת

עקמומיות ומידות
עקמומיות ומידות  אריחי קרמיקה

314 ת"י מכשיר לבדיקת שחיקה שחיקה  אריחי קרמיקה

314 ת"י אוטוקלב הסדקות  אריחי קרמיקה

314 ת"י ויזואלית, תמיסות מיוחדות פגמים, הכתמה וחומצות  אריחי קרמיקה

2279 ת"י החלקה  אריחי קרמיקה
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 עמידות מבנים
 ת בדיקות מותאמות לצרכי הלקוח עבור קבלנים, יזמים ולקוחות פרטיים.חבילומגוון בדיקות לא הורסות ו

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 1 חלק 2378

 2 חלק 2378

2 חלק 2378

 252 ת"י 

 7 חלק 26 ת"י

 7 חלק 26 ת"י

 7 חלק 26 ת"י

 7 חלק 26 ת"י

 7 חלק 26 ת"י

 1503 ת"י

 מסור, מכבש לחיצה, תנור, משקל

 קליבר, מטר

 מכונת שליפה

 מדידי שקיעה

 פרופומטר/פרוסקן

 פרופומטר/פרוסקן, מצלמה
תרמית, פטישון, קליבר

עפטיש רת

פטישון/מכשיר קידוח, פנופתלין

 מצלמה תרמית
ערדאר חודר קרק

 קילו, 50 שעוני מדידה, שק 
 ג'ק לחיצה, מד כוח, מכשיר

שליפה, קלמרות, מברגה, מקדחה

 טיב האבן

 ע הרכבת האבןביצו

 שליפת ברגים )זוויתן/רשת(

עמסהניסוי ה

 עובי כיסוי/מיקום הזיון

 + סקר מבנה 38 תמ"א

 קשיות שטח פני הבטון

 עומק הקרבונציה בדיקת

 זיהוי אלמנטים קונסטרוקטיביים
עות צילום תרמיבאמצ

 חודר בדיקה באמצעות מכם 
 עקרק

תפקוד מחיצה

 י אבןויפח

 אבן ייפוח

 אבן ייפוח

 אלמנטים קונסטרוקטיביים
 מבטון

 וןיים מבטים קונסטרוקטיבאלמנט

וןיים מבטים קונסטרוקטיבאלמנט

 אלמנטים מבטון

אלמנטים מבטון

 וןיים מבטים קונסטרוקטיבאלמנט

 יניםות בבניותקניצות הממח
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 עמידות מבנים

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 918 ת"י

AWS D 1.1 

 לפי מפרט מזמין

 2752 ת"י

 7 חלק 26 ת"י

 7 חלק 26 ת"י

 1 1139 חלק

 פוסיטקטור

פוסיטקטור

מכשיר יוק, ספריי חלקיקים
 חודר מגנטיים / נוזל 

 מד מומנט

 מצלמה תרמית

פרופומטר + חצי תא

מכשיר אולטראסוני

 בדיקת התאמת סעיפים
- עדי כפרי לתקן

 עעובי צב

 עובי גילוון

 טיב ריתוך/ גילוי סדקים

 מומנט הידוק ברגים

 עותאיתור נזילות באמצ
 צילום תרמי

 בדיקת הפרשי פוטנציאל חשמלי
 של זיון פלדה לא מצופה בבטון

 בעקבות שיתוך

 טיב הבטון ואיתור חללים

 התאמת דגם הפיגום
 לדרישות התקן

 עפלדות לאחר צב

 וןוילפלדות לאחר ג

 ות לאחר ריתוךפלד

 ברגים

 יום מבנים מפניטא
 ירת מים ולחותחד

 ייןאלמנטים מבטון מזו

 וןאלמנטים מבט

 יגומי זקפיםפ
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 מבדקי תהליך

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 19 ״ית

 27 ״ית

 489-2 ״ית

 489-1 ״ית

 466-5 ״ית

 658-1+2 ״ית

 1923-2 ״ית

 BS 4251 ״ית

 עמטר, סרגל, מד שקי

 סרגל, מטר, עלי גישוש,
 מד קוטר, מד עובי

 סרגל, מטר, עלי גישוש, מד עובי,
 מד הטעייה, קליבר, מד זחיח

 סרגל, מטר, מד עובי, עלי גישוש

 מטר, סרגל, זוויתן, מד עומק,
 קליבר, מד זחיח

 מטר, פלס, מד קוטר, מד עובי,
 זוויתן, ג'ק לשליפה

 מטר, פלס, מד קוטר, מד עובי,
 זוויתן, מד זחיח

 סרגל, קונוס, סיר לבדיקת מסה
 סגולית, מאזניים, פלס

 מידות גאומטריות

 מידות גאומטריות, גימור,
 עמסה, אטימותה

 מידות גאומטריות, גימור, העמסה,
עה, שליפהעייה, משקל, שקיהט

 גאומטריה, גימור,
 העמסה, שקיעה

 מידות גאומטריות, העמסה,
נסיגת קבלים

 עמה,מידות גאומטריות, ה
 עטימות, שלבי דריכה

 מידות גאומטריות,
 מיקום וקוטר זיון

 חבית של בטון,מסה סגולית המר
 סומך הבטון

 י שפהאבנ

 יים מבטוןילות גלורצינ

 י בקרהים לתאמכס

 תקרות לתאי בקרה

 תקרות מטבלות חלולות

 ות מבטוןות טרומיחולי
 י בקרהלתא

 יומון טרים לבטור אלמנטייצ

 ערבלבדיקת נפח תוף המ
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 בנייה ירוקה
על המבנים של שלילית השפעה צמצום גלם, בחומרי במים, באנרגיה, חסכון מעודדת לסביבה ידידותית בנייה

 הסביבה בתנאי המתחשב תכנון בריאה. מגורים סביבת ליצירת ובטכנולוגיות עביד שימוש באמצעות הסביבה 
 וצריכת משאבים מושכלת.

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

5282 ״ית ע"י סוקר דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה  וןאנרגטי למבנה - תכנ דירוג

5282 ״ית ע"י סוקר דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה
 אנרגטי למבנה - דירוג

 עיצותכנון + ב

1045 ״ית ע"י סוקר
 בידוד תרמי של בניינים מתוך

חוק תכנון ובניה
 ינים - תכנוןוד תרמי של בניביד

1045 ״ית ע"י סוקר
 בידוד תרמי של בניינים מתוך

 חוק תכנון ובניה
 ינים -וד תרמי של בניביד

 עיצותכנון + ב
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 בנייה
 בדיקות גימור לטיח, חיפוי אבן, ריצופים ופסיפס

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

2 חלק 1920 ת"י
 מכשיר שליפה, סרגלים ופלס

וקליבר
 אנכיות, מישוריות, גליות וחוזק

 הידבקות במשיכה צירית

 ע רטוב קירותחופים בקיבוקירות מ

 וץ ופניםיח, חערכת הטמ

 על חלקיו 2378 ת"י
 דיסק חיתוך, מכשיר שליפה,

 ג'ק הידראולי, מתאמים,
מטר, מד זחיח )קליבר(

 מחופים בקיבוע יבש, קירות מחופים
 בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע

ם מחופיםמכני, אלמנטים טרומיי
 חיפוי מתועשות באתר, ושיטות 

קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול

 חיפוי קירות בשיטת הקיבוע
 הרטוב, חיפוי קירות בשיטת

 ייםויפינותם של מערכות חתק
 יתאבן טבעים מיחקש

 על חלקיו 1872 ת"י
 דיסק חיתוך, מכשיר שליפה,

 ג'ק הידראולי, מתאמים,
מטר, מד זחיח )קליבר(

 ההדבקה בשילוב קיבוע מכני,
 אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות

 עשות באתר, אלמנטיםחיפוי מתו
 חופים ושיטות חיפויטרומיים מ

מתועשות באתר

 ייםויפינותם של מערכות חתק
 יתותות אבן מלאכיחידים מיחקש

 על חלקיו 1555 ת"י
 דיסק חיתוך, מכשיר שליפה,

 ג'ק הידראולי, מתאמים,
מטר, מד זחיח )קליבר(

 מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה
לריצוף ולחיפוי בבניינים:

יבש בקיבוע וחיפויים חוץ,פנים,ריצוף 

 ייםויפוף וחות של ריצבדיקת מערכ
 יקהי קרמאריחיפס ומפס

5075 ת"י
 חה, כוסות קידוח, מכשירמקד

שליפה, מד זחיח )קליבר(
חבים מוגניםטיח במר

 ייםויפיים וחיפוות של צערכמ
 במרחבים מוגנים

4577 ת"י עון לחץש חבים מוגניםאטימות מר
 בדיקת למקלטים
 ולמרחבים מוגנים

על חלקיו 4570 ת"י עון לחץש
 מערכות סינון המותקנות

 במרחבים מוגנים
 ורוורות לאערכבדיקת מ

 יר במקלטיםווון של אולסינ

- 799 ת"י בדיקה ויזואלית  בדיקת אנטנה

- 5139 ת"י בדיקה ויזואלית  יסהי טיקת מכשולבד
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 בנייה

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

- 1173 ת"י בדיקה ויזואלית  י ברקיםבדיקת קולע

1142 ת"י
 ג'ק הידראולי ואינדיקטור

מכאני
 עמסה ובדיקהבדיקת ה

עדיםגאומטרית למעקות ומס  מעקות ומסעדים

1924 או ת"י 1920.2 ת"י
1925 או ת"י 

סרגלים, פלס וקליבר מישוריות ואנכיות המשטח המטויח  מערכת הטיח

 סטיות מקומיות,הפרשי מפלסים

1629 או ת"י 1555.3 ת"י
5566.2 או ת"י 

סרגלים, פלס וקליבר
 בין אריחים סמוכים, רטיבות

 חול/אגרגאט(, הפרשיהתשתית )
 מפלסים בין אריחים סמוכים,

 וףמערכת הריצ

 שיפועי ניקוז ופגמים

1205 ת"י סרגלים, פלס וקליבר עיתקרמיקה או אבן טב  + גודל תא ע רצפת תאיפוש

 בדיקת קיומן של תוכניות, בדיקת
 מוצרים, בדיקת התקנה של

 מערכת, בדיקת התאמה לתוכניות
 בדיקת אטימות של מערכת,

 הידרנטים וברזי שריפה פנימיים
על חלקיו 1205 ת"י מד לחץ, סרגלים, פלס וחיצוניים, צנרת מחוץ לבניין  ערכות שרברבותות מבדיק

 המנקזת מים אשר אינם
 שפכים,צנרת המקבלת את

 עבירההשפכים מהדירות ומ
 אותם אל מערכת הביוב

 או אל הצנרת מתחת לבניין

579 לפי ת"י מטר, פלס
 ערכת סולאריות תרמובדיקות מ

סיפוניות או מאולצות
 יותארוליקות מערכות סבד

על חלקיו 158 ת"י -
 ערכת סולאריות תרמובדיקות מ

סיפוניות או מאולצות
 ות גזערכות מבדיק

 נטילת מדגמי בטון מאצוות והכנת
 מדגמים לבדיקה הדוגמאות

עברות לחדר אשפרה מאוקלםמו
3,1 1,4 חלק 26 ת"י  מכבשים, קליבר (3 חלק 26 )לפי ת"י  יו בטון טרילנט

חיצת המדגמיםומסתיים בל
 4.1( חלק 26 )לפי ת"י 
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 בנייה

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 6 חלק 26 לפי ת"י

 2 חלק 1476 לפי ת"י

 3 חלק 1476 לפי ת"י

 1 חלק 1476 לפי ת"י

 2.1 חלק 26 לפי ת"י

 7 חלק 26 לפי ת"י

 או 4.2 חלק 940 לפי ת"י
 עלפי מפרט של יועץ קרק

 3 חלק 466 ת"י

 עמפרט יועץ קרק

 1513 ת"י

 מכשירי מדידה - טרמוכפל

מכונת קידוח גלילים

מד לחץ מים, צינורות

מד לחץ מים, צינורות

 בלונים המויעדים לאיטום
המרזבים + סרגל מדידה

קונוס תיקני המיועד
חמיטה לבדיקת 

עפטיש רת

 מזוודה יעודית לבדיקת
תרחיף בנטונייט

 מבחנות בגדלים שונים
+ קונוס פליז

 מזוודה עם ציוד המיועד לבדיקות
 תרחיף בנטונייט

משקל, מכבשים וקליבר

 בדיקת טמפרטורת הבטון באופן
ח,רציף באלמנטים רבי נפ

 ע"פ דרישת מתכנן התקנה 

 הוצאת גלילי בטון מאלמנטים
 לבדיקת חוזק

 בדיקה חזותית + בדיקת אטימות
 קירות/חלונות המבנה

 בדיקה חזותית + בדיקת אטימות
 גג משופע, בדיקת אטימות

 מעטפת הבניין

 בדיקה חזותית + בדיקת אטימות
 גג/מרפסת המבנה

 בדיקת שקיעת הבטון

 שיטה לבדיקת בטון: בדיקות
 לא הרסנית של בטון קשוי

 עוגנים / כח ח על דריכתפיקו
 עוגן )הפיקוחעילת המשתייר נ
 ע על קבלן דריכתמתבצ

 עוגנים מטעם המזמין(ה

 בדיקת מלאה של תכונות הדייס,
 חוזק, הפרשת מים,
 שינוי נפח ונזילות

 בדיקת תכונות תרחיף הבנטונייט
עלפי מפרט יועץ הקרק

 חומציות, )צפיפות, צמיגות, 
 תכולת חול, הפרשת מים(

 חומר והכנת מדגמיםנטילת ה
 לבדיקת חוזק ומסה סגולית

 וכפלריםטרמ

 יון קשוים בבטילוח גלקיד

 המטרות

 עיםות משופות גגהמטר

 הצפות

 ומךס

 עיש רתיקות פטבד

 וגניםע ות שדה -מעבד

 ייסות שדה - דמעבד

 יטוניות שדה - בנטמעבד

 בדיקות בטקל
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ומפרטי מכר  בקרת תכנון

מספר התקן ציוד הבדיקה מה בודקים?  המוצר הנבדק

 תקנות התכנון והבניה
 ותקנים רלוונטים

 כל תקן ישראלי קיים תקף
 לפי חוק מכר דירות

 על חלקיו 1918 ת"י
ותקנים נלווים לנגישות

 תקנות התכנון והבניה
 ותקנים רלוונטים

חוק מכר דירות במהדורתו
 הרלוונטית. כולל מחיר למשתכן 

 על פי בקשת הלקוח

תקנות נגישות, תקנות תכנון
ובניה, תקנות נגישות השירות 

 על חלקיו 1918 ותקני 

 בקרת תכניות אדריכלות
 )גרמושקה, תכניות עבודה,

 רשימות וכו'..(

 הכנת מפרט מכר בהתאמה
 לבקשה להיתר בניה ואפיון

של הלקוח

 בדיקת תכנון בהתאמה לדרישות
הנגישות. ומתן אישור מורשה

איכלוס/ בניה/טופס להיתר נגישות 
עסקים וכו' כנדרש בחוק רשוי 

 ייכלון אדרבקרת תכנ

 הכנת מפרטי מכר

 ו"סישות מתי נגשירות
 ות השירותישונג
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	:םירלקנירפס הקוזחתו ןונכת •
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	 סרוק בלושמ הנקמה םידומיל לע ןונכת תקוזחתו .םירלקנירפסה סרוקה בלשמ הרכה םיקזחתמל םיננכתמלו לע תוכרעמ יוביכ ה,שא תוכרעמ םיזתמ ,יוביכל תעצבתמו הכרדה םיקזחתמל םיננכתמלו תארקל הדימעל תושירדב םומינימה תלבקל ות ןקת 
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	 סרוק יעוצקמ םיאתמה הנוממל לע תוחיטב ,הדובעב סדנהמ תועוצקמב הסדנהה םינושה יאסדנהו תועוצקמב הסדנהה וילעב .ךוניחה תודסומב ונידלי ןוחטיב ןעמל יקדבמ יכרוע רישכהל רשפאמ סרוקה .ילוהינ ןויסינ 
	 סרוק יעוצקמ םיאתמה הנוממל לע תוחיטב ,הדובעב סדנהמ תועוצקמב הסדנהה םינושה יאסדנהו תועוצקמב הסדנהה וילעב .ךוניחה תודסומב ונידלי ןוחטיב ןעמל יקדבמ יכרוע רישכהל רשפאמ סרוקה .ילוהינ ןויסינ 

	:תוכיא תכרעמ לוהינ •
	:תוכיא תכרעמ לוהינ •

	 סרוק ידוחיי דעוימ ילהנמל תוכרעמ תוכיא הווהב דיתעבו ,קסועו ןיב רתיה תקמעהב ויתועידי תויעוצקמה לש להנמ תכרעמ .תוכיא .תיביטקפאו הנוכנ הרוצב תוכיא לוהינ תכרעמ לש הקוזחתו ןוגרא ןפוא תא ,ןושאר רוקממ איבמ סרוקה
	 סרוק ידוחיי דעוימ ילהנמל תוכרעמ תוכיא הווהב דיתעבו ,קסועו ןיב רתיה תקמעהב ויתועידי תויעוצקמה לש להנמ תכרעמ .תוכיא .תיביטקפאו הנוכנ הרוצב תוכיא לוהינ תכרעמ לש הקוזחתו ןוגרא ןפוא תא ,ןושאר רוקממ איבמ סרוקה
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	 ןקת ימשיימ תרשכה • 
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	 ימשיימ ןקתה 
	 תחטבא עדימ םימיאתמ תא תכרעמה הנגהה תבלושמה המיאתמה רתויב ,ןוגראל ימשיימה ןקתה .עדימ תחטבא םוחתב םייביטקפא תויהל תנמ לע ,םידעיה לע הרקבו הדידמל תונתינ תורטמ תיינב ,הקוזחת ,לוהינ לע םיארחא 
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	סועלםיק ףנעב ,הינבה רקוס תוכיא םינבמ דמלי תא תושירד תונקתו ןונכתה ,הינבהו םייוקיל תדובעב היינבה ,םתאיצמו קהתיינ .החמומ תעד תווח ח"וד תביתכ ןפואו ,םתעינמו םילשכ תנבהב עדי
	סועלםיק ףנעב ,הינבה רקוס תוכיא םינבמ דמלי תא תושירד תונקתו ןונכתה ,הינבהו םייוקיל תדובעב היינבה ,םתאיצמו קהתיינ .החמומ תעד תווח ח"וד תביתכ ןפואו ,םתעינמו םילשכ תנבהב עדי

	5281
	 :הקורי היינב • היינבה הקורי הניה ,תינוכסח תבשחתמ תרפשמו תא תוכיא .םייחה סרוקה דקמתמ תיינקהב עדי ךרוצל יוויל תכמסה הנבמ לע י"תה ינייפאמ יפ 
	.תולכירדאהו הביבסה ,ןיינבה םוחתב עוצקמה ישנאל םאותמ סרוקה . 
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	 ףגא תוכיא הכמסהו ןוכמב ינקתהם אוה ףוג הדעתהה לודגה קיתווהו לארשיב גיצנהו ילארשיה ידעלבה לש תשר הלודגה הדעתהה 

	 ףגאה םייקמ פתוליע הניאש תההדע ןוגכ רושיא תומיא הדעתהו תושירדל תרשרש הקפסהה לש מךרע ,רבייסה הדעתה יקדבמ מ הדעתה יפוג רובעו )ב דצ( םיקפס יקדבמ ,ל"וח.דוע 
	 ףגאה םייקמ פתוליע הניאש תההדע ןוגכ רושיא תומיא הדעתהו תושירדל תרשרש הקפסהה לש מךרע ,רבייסה הדעתה יקדבמ מ הדעתה יפוג רובעו )ב דצ( םיקפס יקדבמ ,ל"וח.דוע 
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	תונוש לוהינ תוכרעמ 
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	ידעתומה םינוגראל הניטלפ ותל ם 
	מלוהינ תוכרע -ל םידעתומה םינוגראל םולהי ותו
	.רתויו לוהינ תוכרעמ 
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	 תועצמאב יפוג הכמסהה ילודגהם ,םלועב דיעתמו -כל
	 תוכרעמ לוהינ םבורש( םייונב הרוצב אהדיח תהלהדע ,)תבלושמ םימוחתב יאבה:ם 


	:תוכיא
	:תוכיא
	:תוכיא

	 •
	 •
	 •
	– 
	ISO9001 
	 י״ת 

	ןקתה ילוהינה ץופנה ,םלועב הווהמ סיסב ברל ינקת לוהינה ,םירחאה וקסוע רושיאב לש תוכרעמ ,לוהינ יאתמם לכל יגוס םינוגראה אלל תולת ,לדוגב דקמתמו תוכיאב .לוהינה ןקתה רידגמ זגרא ילכם לוהינל ןוגראב תועצמאב תוירחא תוברועמו ,הלהנה תודקמתה חוקלב תועיבשו ,ונוצר הבשחמ תססובמ םינוכיס רופישו ,דימתמ ידכב לדומע תושירדב תויפיצו חוקלה תושירדו .קוחה ןקתה שרדנ וקלו תויושר י"עופתתשהל יאנתכ תוח.ןקתל הרישי היצטידרקא הכמסהו תוכיא ףגאל .קפסל םתכיפהו םיזרכמב ת


	 •
	 •
	– 
	ISO37001
	 י״ת 

	הדעתה תלםוח ינמתע ושהדח .ןוגראב ןוגראה רידגמ להנמו תוברת תדגונ ,דחוש צמאבתוע תורקב תוהזמש ןתמ ,דחוש הותכרע םינוכיס םיהזמ תודיחיב םיטקיורפבו לש .ןוגראה רבכ ויהם םישרדנ םינוגרא טיביינוחם גיצהל תינכות ינמלתע שתותיח דרשמל .ןוחטבה 




	:הנכותו עדימ תחטבא
	:הנכותו עדימ תחטבא
	:הנכותו עדימ תחטבא

	 •
	 •
	 •
	–
	(ISMS)ISO27001
	 י״ת 

	 הדעתה וחתלם לוהינ תחטבא ,עדימ קסוע יוהיזב םינוכיסה דימל,ע םתעינמו ידכב םצמצל םיקזנ ,םיירשפא מוקינע טבןוח ילעבל ןיינעה ,תוחוקל( ,םידבוע בילע ,הרבחה )םיקפס וטקננש תולועפ ןגהל לע יסכנ עדימה לש .ןוגראה ףגאל תוכיא .ןקתל הרישי היצטידרקא הכמסהו


	 •
	 •
	– GDPR
	PIMS (ISO)27701
	 י״ת 

	תההדע םוחתל לוהינ דימע ,יטרפ מכהנע השירדל תרימשל תויטרפ דימע קישמ( ל 
	 ,)יאפוריאה בלשמ דימ רמושש ימ לכל ינויח .םיליבומ עדימ תחטבא ינקת רפסממ תונבותוקל לע ע.תוח


	 •
	 •
	–ISO27001.
	ISO27799
	 י״ת 

	 ךירדמ םושייל הנגה לע עדימ יטרפ יאופר ,)הקיטמרופניא( ללוכה ,הריחב םושיי לוהינו .תורקב שרדנ תוהזל להנלו תא תרומשמה לע דימע ןוגראב ומצע יתב( ,םילוח )תואפרמ םינוגראלו םינתונה םיתוריש וחתלם הז אלל תולת גוסב ,עדימה הידמה תרמשנה ומ הב תרושקתהותל םג הדעתה בייחמ .היגולונכטהו ,רבעי" 


	 •
	 •
	-(cloud)(SAAS,)ISO27001.
	ISO27017
	 י״ת 

	ךירדמ םושייל תורקב טבאתח עדימ רובע יתוריש ןנע 
	 יקפסל םיתוריש 
	 תוחוקללו .םייטרפ מבייח תל םג הדעתהי" 


	 •
	 •
	–PII.ISO27001.
	ISO27018
	 י״ת 

	 ךירדמ הנגהל לע תויטרפ דימהע םיננעב ,םיירוביצ םיפוגמ םירדגומה 
	 שרדנ דואמ י"ע .םירוטלוגר מבייח הדעתה תל םגי" 


	 •
	 •
	-ISO27001.
	ISO27032
	 י״ת 

	ךירדמ ושיילם תחטבא עדימ רמבבח יטנרביקה ,)רבייס( ידכב רומשל לע ,גוויס תומילש תונימזו עדימה ןכו ,תומיא ינמו תוירחאתל םג הדעתה בייחמ .ןוגרא לכל םיאתמ .העי" 


	 •
	 •
	–ISO27001.
	ISO27035
	 י״ת 

	 ךירדמ לוהינל וריאיע תחטבא דימע םיימינפ( י"עו םינוגרא ,)םיינוציח ללוכ ,תוינידמ יתווצ ,הבוגת תוביוחמ ,הלהנה יאשונ תל םג הדעתה בייחמ .ןוגרא לכל םיאתמ .דועו הכימתי" 


	 •
	 •
	–(B2B,) ISO27001.
	ISO27036
	 י״ת 

	 ךירדמ יליסח קפס וקלח תרשרש( .)הקפסהה דעוימ יקפסל םיתוריש םגו תוחוקלל 
	גום שכרל ימינפ ןיב .תודיחי ססובמ תב םירחא םינקת לעתל םג הדעתה בייחמ .םוחי" 


	 •
	 •
	– IT, ITILIT 
	ISO20000-1
	 י״ת 

	תההדע אשונב תכרעמ לוהינ יתוריש 
	וימדע קפסל תוריש יתוכיא ךמותש ןיטקמו םינוכיס הבילל התיקסע לש וקלהתייגולודותמ ססובמ .תוח 
	יתוריש קפס לש לדוגו גוס לכל םיאתמו ,םידידמ םיכילהת רידגמ , 
	.)ינוציחו ימינפ( 


	•
	•
	–9001 9001,ISO9001. 
	ISO90003
	 י״ת

	 ךירדמ םושייל תי"
	תלתיישע הנכותה ןה רשאכ הנכותה תבלושמ כקלח רצומהמ ןהו הנכותל תדמועה ינפב .המצע ןיא תולת לדומב מרוזח ,םייח םילכ וא .תויגולונכט םיאתמ לכל גוס לכלו לדוג לש .ןוגרא ןקתה ללוכ תא לכ תושירד תי" 
	 ססובמו לע תב םינוש םינקתתל םג הדעתה בייחמ .םוחי" 


	 •
	 •
	 –
	 תרשרש הקפסהה לש ךרעמ סהירבי
	 תרשרש הקפסהה לש ךרעמ סהירבי

	 ןוכמ םינקתה רחבנ תויהל ףוגה רשאיש םינוגרא םאתהב היגולודותמל הרדגוהש י"ע ךרעמ רבייסה ,ימואלה םסרפמו םתוא רוביצל כקלח רגאממ ,יזכרמ לע םרוגה שרודה גיצהל תומיאל דימע דעותמ יפל הלוכתה םיללכהו רידגהש .ךרעמה 



	הכמסהו תוכיא

	:הפועת 
	:הפועת 
	:הפועת 

	 •– 9001IAQG,) 
	AS9100
	תההדע םוחתל תההפוע ללח ,ןוחטבו וימתדע םינוגראל לכב תימוח קוסיעה ,םינרצי( תפמ,םיח םיניקתמ םיבלשמ ו,)דוע ססובמ לע י"ת 
	 םע תושירד תופסונ תלםוח .הז ןקתה בתכנ י"ע בילע הןיינע םילודגה תבהיישע םידגואמה( תתח 
	מובייח תא תרשרש .הז ןקתל הרישי היצטידרקא םינקתה ןוכמל .ןוגראה לש הקפסהה 

	 •– 9001, 
	AS9120
	תההדע וחתבם תרשרש הקפסהה לש תתיישע ללחה תהפוע טבו,ןוח וימתדע םיקפסל ,םיציפמו ססובמ לע י"ת 
	שגדב לע תוביקע ,רמוח הרימש וקיפוח לע םירמוח ואמ,םינסח תקולח רמוחה ו,דוע תאזו ידכב קזחל תא תרשרש .הקפסהה ןוכמל םינקתה .הז ןקתל הרישי היצטידרקא 


	:היגרנאו הביבס תוכיא
	:היגרנאו הביבס תוכיא
	:היגרנאו הביבס תוכיא

	 •
	 •
	 •
	– 
	ISO14001
	 י״ת 

	תההדע תלםוח לוהינ ,יתביבס הרטמב אדוול תוביוחמ תיתביבס לש ןוגראה תבימוח ,רוצי ,תוריש חותיפ ,הקזחאו תוהזל להנלו תועפשהה ,תויתביבסה רידגהל ידעי לוהינ ,יתביבס אדוול המאתה תושירדל םיקוח ,תונקתו ו.דוע ןוכמל םינקתה היצטידרקא הרישי .הז ןקתל


	 •
	 •
	– 
	ISO50001
	 י״ת 

	תההדע מלתכרע לוהינ ,היגרנא תרשפאמש ןוגראל להנל הרוצב תלכשומ תא תורוקמ ,היגרנאה ידכב רפשל תא .הז ןקתל הרישי היצטידרקא םינקתה ןוכמל .וב שומישה תויביטקפא 



	 – ,14064
	GHG •
	 תומיא תוטילפ גיז הממח

	 ןוכמה צבמע יתומיא תורהצה יזג הממח יפל תי"
	 םאתהב תשירדל ,תוחוקל ןה תומיאל יאצמ יזג .הממח יזג תתחפה תרהצה תומיאל ןהו ,הממח 


	:תוחיטב
	:תוחיטב
	:תוחיטב

	 •
	 •
	 •
	– (
	ISO45001
	 י״ת 

	תההדע תבוחם תוחיטב תואירבו ,הקוסעתב האב אדוול הרימש לע יטבתוח תואירבו ילעב הןיינע ינושהם 
	/םידבוע איחרוייוצמה )םינוכיסה תא הפממ ןוגראה .ןוגראה ירצחב םם.תויטנוולר הקיקח תושירד לע הרימש ךות ,םרעזמל הרטמב םתוא ךירעמ ,


	 •
	 •
	–
	9301
	 י״ת 

	 הדעתה םוחתב לוהינ תוחיטב תוכיאו תב,הרובע ןקת ילארשי ,ירוקמ םיאתמ לכל ןוגרא להנמה וא פמליע ילכ בכר םוחתב מכ וא וקוסיעיגהנ וב שיש ןוגראל ןכו ,ךמות ךרע.וירצומ תקפסהל וישנא תעונת ךרוצל םיגהונ וא ם 




	:יאופר דויצ
	:יאופר דויצ
	:יאופר דויצ

	 •
	 •
	 •
	– (FDA.)CE,
	ISO13485
	 י״ת 

	תההדע םוחתב דויצה ,יאופרה םיאתמ םינוגראל תפמש,םיח ,םירציימ ,םיניקתמ םיציפמ וא ינתונ תוריש ,םוחתב ללוכו תושירד הקיקח תורכומ 
	 הדעתהה איה סיסב תלבקל ירושיא 
	 ןתינו בלשל וציבע תוקידב מבתודבע ןוכמה תנכהל קית .ינכט .הז ןקתל הרישי היצטידרקא םינקתה ןוכמל


	 •
	 •
	– 9001 GMP
	ISO15378
	 י״ת 

	תההדע םוחתב תוזירא תוינושאר דויצל ,יאופרה ססובמ לע תושירד תי" 
	יבדח םע םיטנמלא םירושקה יאנתל רוציי ( םיתואנ
	מו .)בייח ה תושירדב הדימע.חוקלהו קוח


	 •
	 •
	 –(Notify body.) (MDC/LNE)
	 םיקדבמ פלי רדתושי אהחידו הריאיאפו
	 םיקדבמ פלי רדתושי אהחידו הריאיאפו

	 קלח תושירדמ םוחתב איה תההדע תועצמאב ףוג יאפוריא רכומ 
	ןוכמל םימכסה םע רפסמ םיפוג 
	 םירשפאמש םושיר ףוגב ,יאפוריאה םויק םיקדבמ י"ע ירקוס ןוכמ ינקתה,ם רושיאו ךילהתה קיתהו ינכטה .רכומה ףוגה י"ע 




	:ןוזמ
	:ןוזמ
	:ןוזמ

	 •HACCP(PRP,) 
	ISO22000 
	 י״ת 

	תה –( היישעתב םירכומ םינקתמ תושירד תללוכ ,ןוזמ תוחיטב םוחתב הדע
	תושירד תינכות לש הרדגה תשרוד ,) םדק 
	מותבייח ינמתע םינוכיס הרדגהו לש תודוקנ ,הרקב ךכ נמישע םירצוממ ניאשם םיחוטב יגהלמע .קושל ןוכמל םינקתה .הז ןקתל הרישי היצטידרקא 

	 •– 22000,(HACCP,)GFSI
	FSSC 22000
	תההדע םוחתב ןוזמה ,תוזיראהו תבייחתמ המאתה תושירדל תי" 
	 השירד תוהזל ינוכיסם 
	 תושירדו .תופסונ ע רכומ ןקתהרוגה י"תב יזכרמה ם( םוח
	תפ יקדבמו םיננכותמ םיקדבמ בייחמו ,).הז ןקתל הרישי היצטידרקא םינקתה ןוכמל .ע 

	הכמסהו תוכיא
	 •–7(CODEX) 
	HACCP
	 הדעתה םוחתב יאנת רוציי םיתואנ ,ןוזמל שרדנ ,תוהזל ,ךירעהל טולשלו ימרוגב ,ןוכיסה ללוכ 
	 תונורקע 
	תרקבל תודוקנב תורקבו ,ןוזמ תוחיטב ירוטלוגר י"ע שרדנו ןוזמה תיישעתב ץופנ ןקת .העינמו יוהיזל ןוכיסה.ם

	 •–(GMP,) 
	ISO22716 
	 י"ת

	 הדעתה חתבםו יאנת רוציי םיתואנ םוחתל הקיטמסוקה 
	ינמלתע םינוכיס תועצמאב חותינ כילהתםי יווקב .תויאפוריא תויושר י"ע שרדנ .תוכיא תכרעמ לוהינו ,שרדנ םדא חכ ,)רקיעב הזיראו רוציי( תוכמותה תוכרעמבו רוצייה 


	:תורישו ןוחטיב
	:תורישו ןוחטיב
	:תורישו ןוחטיב

	 •
	 •
	 •
	– 
	EN16082
	 י״ת 

	הדעתה וחתבם ןתמ יתוריש טבאהח תבהפוע תודשבו ת,הפוע ןקת יאפוריא יי,ידוח רוטינל תוכיא םיכילהתה םיבאשמהו יקפוסמה,ם לופיט תוכיאב לוהינו לכ םדאה בלשמ סויגה בלשו הרשכהה ,ולש םיטביה יסנניפ,ם קוסיע תודבאב ,תואיצמו תויתשת וןויסח דימ.ע


	 •
	 •
	– 
	ISO17100
	 י״ת 

	תההדע םוחתב יתוריש ,םוגרתה בלשמ צהההע דעו בלש תשגה רמוחה םגרותמה ללוכ תומיא ,ולש מהנע םלש ה בוכראו ,חוקלה תושירדל.רמוח


	 •
	 •
	–
	ISO28000
	 י״ת 

	 הדעתה תבםוח תחטבא תרשרש ,הקפסהה ןווגמב ת,םימוח בייחמ יוהיז לש בילע הןיינע ,)םיליבומ/םינלבק/םיקפס( לוהינ הרקבו ,םהלש קוזיח טבאההח תיזיפה ,ןוגראב לוהינ חוקיפו לע ,םיחרוא תעינמו השיג םיטירפל רחאל רוציים וימבודח רחאל תזירא.ם


	 •
	 •
	– 
	ISO30418
	 י״ת 

	תההדע םוחתב לוהינ דיע ,םינוגראב קסוע המקהב הקוזחתבו לש תוכרעמ לוהינל ,עדי נהבתלח תוברת לש לוהינ ,עדי תונורתפב .אוהש לדוג לכב ןוגרא לש גוס לכל םיאתמ ,ןוגראב עדיה תדידמ ןפואבו


	 •
	 •
	-
	ISO55001
	 י״ת 

	תההדע תבםוח לוהינ ,םיסכנ סחייתמ לוהינל םיסכנ לכמ גוס ,אוהש בייחמ יוהיז תרדגהו תינכות תיגטרטסא לוהינל ייתמ ,םיסכניסנניפ םיאשונל סחיסכנה לוהינל רומאה לכב םינוכיס לוהינלו ם.ם 




	:תיקסע תויכשמה
	:תיקסע תויכשמה
	:תיקסע תויכשמה

	 •
	 •
	 •
	–
	BCMS (ISO)22301
	 י״ת 

	 הדעתה םוחתב לוהינ תויכשמה ,תיקסע קסוע יוהיזב לוהינו םינוכיס לכל תויתשת ןוגראה דימ(,ע ,תונוכמ ייטסיגול םיעצמאושייל ךירדמ ףרוצמ ןקתל ,)דועו לועפת ירתא ,תוריש יקפס ,תרושקת ,ם.ם


	 •
	 •
	-
	24001
	 י״ת 

	הדעתה תבםוח ןסוח ידוקפת לש ןוגרא ,)א"תחנמ( ןקת ילארשי ,ירוקמ ייסמע תודדומתהב לש ןוגראה םע יבצמ ,םוריח םיבצמ תנל שרדנ .דועו םייטירקימויאו םינוכיס חם ה תוינכות תונבלו ,ןוגראה לעע תודדומתהל תוכרעימויאה ם.ם 




	:םוקלטו בכר 
	:םוקלטו בכר 
	:םוקלטו בכר 

	 •-EAGLE
	IATF16949
	ןקת ל"ניב מ,בייח שרדנש לכל יקפס תתיישע .בכרה ןקתה בתכנ י"ע בילע ןיינעה םילודגה תב.םוח הדעתהה תמייקתמ תה ףוג תועצמאב( יאקירמא הדע
	.י"תמ ירקוס תועצמאב ,) 

	 •-NQA
	TL9000
	ןקת ל"ניב מ,בייח שרדנש לכל יקפס תתיישע תורשקתה .)םוקלט( ןקתה בתכנ י"ע בילע הןיינע םילודגה .םוחתב הדעתהה תה ףוג תועצמאב תמייקתמ( יאקירמא הדע
	.י"תמ ירקוס תועצמאב ,)


	(SR)
	(SR)
	 תיתרבח תוירחא 

	 •
	 •
	 •
	-
	10000
	 י״ת 

	תההדע תילארשי תירוקמ םוחתב תוירחאה ,תיתרבחה ידכב ןוגראהש םשיי םילוקיש ,םייתרבח ייתביבסם םיילכלכ ייתאו.ם ה תושירדל תויצו יוהיז שרדנו ,קוח.ןוגראה תולשב תקידבל חפסנ ןקתל .םהלש ףטוש ןוכדע


	 •
	 •
	–10000 –
	10000
	 לכשמ 

	 תמישר ,גוית הרבוחש יפל תושירד ההרבח קשמל הלכלכו )ל"כשמ( תשמשמו התוא ןוירטירקכ תריחבל םיקפס יזרכמב.ם תססובמ המישרה ת לעי" 
	תושירדב הדימעו יוהיזל ,תוגיהנמל תסחייתמו , הל ,קוחו הדובע תביבס ,הקיתאל ,קוחכ הקסע.דוע דוק ירטנולוו תעינמל הדרטה תינימ תומוקמב ההדובע
	 טרפמ ילארשי ,ירוקמ אבש תוותהל מלםיקיסע תא ךרדה תריציל תביבס הדובע החוטב לקמו ,ןוגראה תפשל קקוחמה תפש ןיב רשגמ טרפמה .תוינימ תודרטה אלב הידבועל ןוחטב תא גישהל םינוגראה לע.ם 



	 •–etIQN  •-(ILO,)IQNet 
	SMETA
	 היגולודותמ תרכומ ,םלועב תרשפאמה םינוגראל ןוחבל תא םמצע תאו םיקפסה ,םהלש לכב רומאה תויצל תושירדל םיקוח יאנתל םירשוקה תונקתו ףותישב ןתינ ןקתה .הדובע םע 
	לב ןפואבידע .םינקתה ןוכמ י"ע 
	SA8000
	ןקת ססובמ נהתויח לש דוגיא הדובעה ימלוע 
	 סחייתמ הגאדל לםידבוע רופישלו יאנתב תדובע,ם יוהיזלו תויצו תושירדל ףותישב ןתינ ןקתה .קוחה םע 
	לב ןפואבידע .םינקתה ןוכמ י"ע 

	ןקת ות 
	1954 
	תכרעמ ןקתה-ות תלעופ תורשב ןכרצה זאמ 
	מעהבהדי ותושרל יעצמא טושפ חונו הנחבהל ןיב םירצומ םיינקת ןיבל םירצומ .םירחא הפוקתב הבש םיבר םירצומה ,םימכחותמה םיעצומה ,ןכרצל רשא וניא לגוסמ לטופש תא םביט תאו ,םתוחיטב שי תלוכיל הנחבה וז תובישח הלודג רתויב תרימשל םיסרטניאה לש ןכרצה .ויתויוכזו

	 םינקתה תונקתו םינקתה קוח :קוח תרגסמב תלעופ ןקתה ות תכרעמ תכרעמה תלעפומ לע ידי ןוכמ םינקתה ,ילארשיה םלוא תאצמנ חוקיפב ירוביצ תועצמאב תלהנימ ות ,ןקת .תויעוצקמ תודעו לש הרושו םירתיהה תדעו 
	 םינקתה תונקתו םינקתה קוח :קוח תרגסמב תלעופ ןקתה ות תכרעמ תכרעמה תלעפומ לע ידי ןוכמ םינקתה ,ילארשיה םלוא תאצמנ חוקיפב ירוביצ תועצמאב תלהנימ ות ,ןקת .תויעוצקמ תודעו לש הרושו םירתיהה תדעו 

	סלילמ ,ןקתה-ות ןמוסמה לע ,רצומה הווהמ רושיא םעטמ ןרציה ,ךכל ותואש רצומה םיאתמ תושירדל הםינקת ,םיילארשיה םילחה .וילע ןרציה יאשר ןמסל תא רצומה ןקתה-ותב קר םא לביק ךכל רתיה ןוכממ נקתה.םי רתיהה ןתינ רחאל תדעווש םירתיהה כתשה,הענ רצומהש םיאתמ תושירדל םינקתה יכו םימייק ידיב ןרציה יעצמא רוציי ,םימיאתמ ינקתמ הניחב תוטישו הרקב םיתואנ תכרעמו תינוגרא ,תמלוה םירשפאמה ול .וילע לחש ןקתב רצומה תדימע תא חיטבהל הןוכמ ודיצמ םייקמ הרקב תפטוש לע ךילהת רוציי ,רצומה תכרעמ תוכיאה לש ןרציה עצבמו תוקידב לש .ןמז ךרואלו תויבקעב ,ןקתל ותמאתה תרמשנש ,אדוול תנמ לע ,המיאתמ תורידתב ,רצומה 
	סלילמ ,ןקתה-ות ןמוסמה לע ,רצומה הווהמ רושיא םעטמ ןרציה ,ךכל ותואש רצומה םיאתמ תושירדל הםינקת ,םיילארשיה םילחה .וילע ןרציה יאשר ןמסל תא רצומה ןקתה-ותב קר םא לביק ךכל רתיה ןוכממ נקתה.םי רתיהה ןתינ רחאל תדעווש םירתיהה כתשה,הענ רצומהש םיאתמ תושירדל םינקתה יכו םימייק ידיב ןרציה יעצמא רוציי ,םימיאתמ ינקתמ הניחב תוטישו הרקב םיתואנ תכרעמו תינוגרא ,תמלוה םירשפאמה ול .וילע לחש ןקתב רצומה תדימע תא חיטבהל הןוכמ ודיצמ םייקמ הרקב תפטוש לע ךילהת רוציי ,רצומה תכרעמ תוכיאה לש ןרציה עצבמו תוקידב לש .ןמז ךרואלו תויבקעב ,ןקתל ותמאתה תרמשנש ,אדוול תנמ לע ,המיאתמ תורידתב ,רצומה 

	:ןקת יוות לש םיגוס רפסמ םימייק 
	:ןקת יוות לש םיגוס רפסמ םימייק 


	:ןקת ות 
	:ןקת ות 
	:ןקת ות 

	ל ןתינרצומ לעפמהש אתכמסא הווהמ הז רושיא .וילע לחש ילארשיה ןקתה תושירדב דמועש .םינקתה ןוכמ לש ףטוש חוקיפב םיאצמנ ורוציי ךילהתו רצומה יכו ,תרקובמ תוכיא תכרעמ להנמ 
	ל ןתינרצומ לעפמהש אתכמסא הווהמ הז רושיא .וילע לחש ילארשיה ןקתה תושירדב דמועש .םינקתה ןוכמ לש ףטוש חוקיפב םיאצמנ ורוציי ךילהתו רצומה יכו ,תרקובמ תוכיא תכרעמ להנמ 


	:תוחיטב ות
	:תוחיטב ות
	:תוחיטב ות

	 ןתינ רצומל.ןמז ךרואל רצומב שומישה תעב תונכס ינפמ הנגה חיטבמ תוחיטבה ות אשונה רצומ . .ידועייה ילארשיה ןקתה תושירדל םאתהב שומישל חוטב רצומהש רשאמ תוחיטב ות לש לילמס אשונה רצומ 
	 ןתינ רצומל.ןמז ךרואל רצומב שומישה תעב תונכס ינפמ הנגה חיטבמ תוחיטבה ות אשונה רצומ . .ידועייה ילארשיה ןקתה תושירדל םאתהב שומישל חוטב רצומהש רשאמ תוחיטב ות לש לילמס אשונה רצומ 



	:ךילהת תדעתה
	:ךילהת תדעתה
	:ךילהת תדעתה
	:ךילהת תדעתה

	. 
	 לש תוניקתו תוכיא חיטבמה ,ןקת ות תכרעמ תרגסמב ןתינה רושיא הקוזחת וא הנקתה לש ךילהת


	Figure
	קורי ות
	קורי ות
	GEN–
	 ןוכמ םינקתה רבח ןוגראב ןיבה ימואל 
	 גיצנכ לארשי תשרב לש םירבח םידיעתמה םירצומ םינוגראו .םלועה יבחרב םיקורי םיוותל 

	✓ 
	:רצומל קורי ות ות מהדיע רצומהש קדבנ דמעו תושירדב םיטרפמ םייתביבס לע יפ תימוח רוצייה .םינושה רתיהה ןתינ אלרח הקידב תיביטקיבוא מודיע רצומה עגופ הביבסב פתוח רצוממ ליבקמ אלש לביק רתיה ות .קורי םיטרפמב םיקוריה הנשי תוסחייתה לכל ייח רצומה לחה ו םלגה ירמוח בלשמ.שומישה םויסב וב לופיטהו ותזיראל דע

	 ✓ 
	:תוריש ןתונ ןוגראל קורי ות ות דיעמה ןוגראש ןתונ תורישה ןוגכ( יתב/תודעסמ/תונולמ םילוח )דועו קדבנ דמעו תושירדב םיטרפמ םייתביבס להנתמו ןפואב סיתביב קלחכ ןוזחמ .ןוגראה תולהנתה תיתביבס וז תססבתמ לע ףוסיא לוהינו עדימה שרדנה הרטמב לעייל םיכילהת איבהלו .'וכו תלוספ לוהינ ,םימב ,היגרנאב ןוכסיח ומכ םיילכלכו םייתביבס םיבאשמב ילמיסקמ ןוכסיחל

	 ✓ 
	:הנבמל קורי ות

	5281
	 ות דבנ הנבנ ןנכותש הנבמל ןתינהי"ת תושירדב דמעו ק 
	 .)הקורי הינב( אמייק תב היינב -

	Figure
	לויכ 
	ANABISO/IEC 17025 
	ידי לע תכמסומה לויכ תדבעמ 
	 :ןקתל הכמסה תלעבו 

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	ילהנםיימינפ ם IEC 60397; IEC 60398 
	ילהנםיימינפ ם IEC 60397; IEC 60398 
	את ,תוקייודמ תויטבמא ,םירונת חווט םיסכמה תוחלו הרוטרפמט לש 100°c דע 300°c 
	לו הרוטרפמט לויכתוח 
	דמרקב ,םישגר ,םוח י,'פמט י דמחא ,תוחל ידי,םירונתב 'פמט תו ררקמםי כו'ו 

	ןרצי תורדגה יפל עצבתמ לויכה םיימינפ םילהנו 
	ןרצי תורדגה יפל עצבתמ לויכה םיימינפ םילהנו 
	דע םיקייודמ דדומ יבר 8 יצחו ,תורפס LCR METER קפסהו היגרנא ידמ 
	םרזו חתמ - הקינורטקלא לויכ ,לוביק ,תודגנתה ,רשיו ןיפוליח רדת ,ןמז ,קפסהו הגירנא ,תוארשה
	מ יברדדורגמ ,םינומ ,םיפוקס ,םיי ללוחמ ,רדתצ ירולג תו כו'ו 

	עצבתמ לויכה י"פע ןרצי תורדגה 
	עצבתמ לויכה י"פע ןרצי תורדגה 
	ינשייח הובג רדתל קפסה ידמ נמו הובג רדתל קפסהםיתח דע GHz118רזיילנא םורטקפס , דע GHz126.5רדת ינומ , דע GHz126
	 לויכ RF הובג רדתו קפסה 
	חתנ ,הובג רדתל םיללוחמ,רדת י חתנ,הובג רדתל םיתחנמ ,תשר י דמבג רדתל קפסה יהו כו'ו

	ילהנםיימינפ ם DIN 863 
	ילהנםיימינפ ם DIN 863 
	Depth micro checker, Measuring machine
	םיינכמ םילדג ,ךרוא לויכ
	פורפ ילוטמלימ ,םירקי,םירטמו דמ ,חיחז ידמי יבוע כו'ו 

	OIML R 76-1 
	OIML R 76-1 
	Standard Weights Class E1
	הסמ לויכ 
	ינזאמרטקלא םינויםינכמ/םי דע 2000 ינזאמ ,ג"קלנא םיטיםיי לנא יצחוטינקתמ ,םייהליקש י כו'ו 

	ילהנםיימינפ ם Standard BS EN ISO 6789; ASME B107.300 Transducer 
	ילהנםיימינפ ם Standard BS EN ISO 6789; ASME B107.300 Transducer 
	לש םוחתב טנמומ ידמ לויכ (0.05 to 1,000) N·m ידועי הדידמ רישכמ י"ע טנמומ ירמתמו 
	טנמומ לויכ
	מ תוחתפמכ ,טנמוילי,טנמומ י תוגרבמ כו'ו 

	TR
	Function Generator HP 33120A, Signal Generator GPS 
	ןמז לויכ
	מנודמ ,ןמז יי רצע כו'ו 

	םיימינפ םילהנ OIML R111-1, OIML R52 
	םיימינפ םילהנ OIML R111-1, OIML R52 
	רוטרפמוק ,תולוקשמ
	לויכ חכ
	שבכמכמ ,םינותמ תוהחי דמוי תוכראתה כו'ו

	OIML R 101 OIML R 109 ASME B40.100 EURAMET cg 17 BS EN 837 BS EN ISO 5171
	OIML R 101 OIML R 109 ASME B40.100 EURAMET cg 17 BS EN 837 BS EN ISO 5171
	Gas Dead Weight Tester: Oil Dead Weight Tester 
	ץחל לויכ 
	דמדמ ,קיר ידמ/ץחל יץחל י שמ ץחל תתורמתמ ,םיבלו,ץחל י טרבילקרוםי כו'ו 



	Figure
	הארתהו יוליגתוכרעמ 
	הארתהו יוליגתוכרעמ 
	 -.536 
	מההדבע תקפסמ יתוריש תוקידב תושרדנה לע יפ ,קוקיח ןוגכ תוקידב תושרדנה לע יפ וצ אובי ישפוח וא תוקידב תושרדנה יפל תונקת תומיוסמ ןכו ןווגמ תוקידב הקוזחת
	היצרגטניא מלתוכרע יטבתוח םאתהב תארוהל ביצנ הלצהו תואבכ 
	מ תנקתה לש תוירוטלוגר תוקידב.םהילע םילחה םינקתל םאתהב םירתאב שא יוליג תוכרע 

	: 
	בעח תודוץו


	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 1220 קלח -3 י"ת 1597 י"ת 5210 ביצנ תארוה 536 תואבכ ךמסמ י"ת 1220 קלח -11 ביצנ תארוה 536 
	י"ת 1220 קלח -3 י"ת 1597 י"ת 5210 ביצנ תארוה 536 תואבכ ךמסמ י"ת 1220 קלח -11 ביצנ תארוה 536 
	פ תקידבו ןוחבא תקידבהלועפ תקידבו ןוחבא תקידבהלועפ תקידבו ןוחבא תקידבהלועפ תקידבו ןוחבא תקידבהלועפ תקידבו ןוחבא תקידבהלוע פ תקידבו ןוחבא תקידבהלועפ תקידבו ןוחבא תקידבהלוע
	מה לש הנקתה תקידבתוכרע ןקתל ןתמאתהו יוביכ תוכרעמ לש הנקתה תקידב בשחמ תצרה תנכות תקידב ,זג ןקתה תושירדל המאתהו יוביכ תוכרעמ לש הנקתה תקידב המאתהו למשח תוחולב לוסוראב ןקתה תושירדל ץעוי לש תולעפה רטשמ תקידב ביצנ תארוהל ףופכב תוחיטב 536, יטב תוכרעמ דוקפת תקידבתוח םינוש םישיחרתל ףופכב פ תקידביאלג לש הנקתהו הלוע ףופכב םירוגמ תורידב יאמצע נהלתואבכ תייח הקוזחת ןקת ותב תורבח תקידב יטב תוכרעמל הקוזחת תקידבתוח 
	מ תנקתהגל תוכרעליושא י הזירכ תוכרעמו ביכ תוכרעמזגב יו חולבלמשח תו םירדחו דבמ תקיב תוכרעסוראלו למשח תוחולב אצרגטניתוכרעמ לש הי טבחיהנבמב תו אמצע יאלג תנקתהי דבריםירוגמ תו הקוזחת ןקת ות מלכרעוליג תושא י זחתאל הקוצרגטניהי 


	הארתהו יוליגתוכרעמ 
	הארתהו יוליגתוכרעמ 
	: 
	קידבמ תוהדבע
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	י"ת 1220 קלח -2 י"ת 1220 קלח -2 י"ת 1220 קלח -1 י"ת 1220 קלח -5 י"ת 1220 קלח -10 י"ת 1220 קלח -6 י"ת 1220 קלח -4 י"ת 990 קלח -1 
	י"ת 1220 קלח -2 י"ת 1220 קלח -2 י"ת 1220 קלח -1 י"ת 1220 קלח -5 י"ת 1220 קלח -10 י"ת 1220 קלח -6 י"ת 1220 קלח -4 י"ת 990 קלח -1 
	קזוח רישכמ ,הביבס יאנתל רונת קולפ ,פוקס ,הובג חתמ ,ירטקאידקזוח רישכמ ,הביבס יאנתל רונת קולפ ,פוקס ,הובג חתמ ,ירטקאיד,ןשע זגרא ,הביבס יאנתל רונת תדידמל ד"בצ םע תופירש רדח ב תקידבל רישכמ רואהריע תדידמל רישכמ ,רדתו לוק תמצוע ל ,רונתב תקידבל רישכמ ,תוחהריעב תקידבל רישכמהריעיאלגל רונת ,הביבס יאנתל רונת ,הריעב תקידבל רשיכמ ,םוח תמ דמםרז חידועי דבצו תוללוס תקידבל ןקתמ תודבכ תוכתמ תקידבל
	 תללוכ הקידב תוקידב תוילנויצקנופ יאנתב תוקידב ,םיסמוע תוקידב ,םיאלגלו םייוביכל תומיאת ,היביבס -ל תומיאת EMC תקידב יסמוע ,םינומרה םיתוויע,ם ,הביבס יאנת ,הרקב םילוקמרל תומיאת ב תוקידביאנתב תוקידב ,ןשע ,םינתשמ יאנתב תוקידב ,הביבס ,הפירש רדח ,תוערפה תקידב תקידב ב תודימעהריע פ תוקידב,הביבס יאנת ,הלוע ,רדתו שער תמצוע םיחתמ הריעב הדובעפ תוקידבקזוח ,הביבס יאנת ,הלוע ב ינכמיחתמ הריעם הדובע פ תקידבובק םוחב הלועוא ע ,הביבס יאנת ,פמט יוניש בצקב ב תודימע ,הרקבהריע ליפורפ יפל תוללוס תקירפ תקידב וצעצו וידר,תודימ תקידב ,םיע תוכתמ יוהיזל הימכב הקידב ןוסחא רחאל תקידב ,תודבכ 
	גל תוזכרולישא יהזירכ תוכרעמאלגי ןשע אלגי אמצעי צםירפו םינצחל אלגםוח י סתוללו 


	Figure
	ץחל דויצ 
	ץחל דויצ 
	מהל דויצ לש םירז םינקתו םיילארשי םינקתל המאתה תוקידבב תקסוע הדבע.ל"וחבו ץראב םירצוימה ץח 
	מהל דויצ לש םירז םינקתו םיילארשי םינקתל המאתה תוקידבב תקסוע הדבע.ל"וחבו ץראב םירצוימה ץח 
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	י"ת ,4295 י"ת 4280 קלח 1 :י"ת 570,318,66,987,1153 י"ת תרדס 9809 י"ת 70 י"ת 742 י"ת 172 י"ת 428 י"ת 844 
	י"ת ,4295 י"ת 4280 קלח 1 :י"ת 570,318,66,987,1153 י"ת תרדס 9809 י"ת 70 י"ת 742 י"ת 172 י"ת 428 י"ת 844 
	אצמנה בחר הקידב דויצ ןוכמב תונושה תודבעמבתוקידבל םאתומ ידועיי דויצ ,תוברל ןקתב תושרדנה טבמא ןבומ אל - תוקילד תדבעמ ימינפ ץחל תדידמל םימח םימ תדידמל ןקתמ ,םילוסוריאב ו העיקפ ץחלדועתדידמ ירישכמ ,תוברל תיכוכז ,יכנא סמוע ,יופיצ יבוע ו ילוארדה ץחלדועינקתמו הקידב דויצ םיידועי הקידבינקתמו הקידב דויצ יי הקידב.םיידוע
	תוקידבו רוציי תוקידב ,ןכת תוקידב םינקתהו ןונכתה ינקת יפל תויפוס .םיילארשיה רוצייל םילעפמה רושיא ןכ ומכ רוטיק ידודו ץחל ילכמ,הדערה תוקידב ,יוביכ רשוכ תקידב ,תוינכמ תונוכת ,םולקיא ,למשח יוביכה ירמוח לש תויחרכה תונוכת ודוע תוקידבו רוציי תוקידב ,ןכת תוקידב ילארשיה ןקתה יפל תויפוסתוקידבו רוציי תוקידב ,ןכת תוקידב ילארשיה ןקתה יפל תויפוס רוצייל םילעפמה רושיא ןכ ומכ מפגה ילכמ ,ןומיס תוקידב ץחלב תודימע יקפב תודימע ,ימינפ,הע י תדידמ,תוקילד ,יולימה סח ו םילכמה רפת לע הנגהדוע תוקידב ,יכנא סמוע ,םח יופיצ יבוע לב תודימע,ימרט םלה ,ץח יבוע יצמאמ ,ןפודםיימינפ ם ,הדובעו הקידב יצחלב תודימע יצחלו הדובעה יצחל תדידמ טיבה ימותסש לש הק
	סל ץחל ילכמגוםהי דודוק ירוטי ביכל םיפטמושא י לילגלל ץחל ירפת א לכממל מ"פג יליח יורזו ראםילוסולכמכוכז יתיץחל יריס לכמפ דח מ"פג ימעםיי 


	ץחל דויצ 
	ץחל דויצ 

	Figure
	םירמוחה קזוח 
	םירמוחה קזוח 
	100
	100
	יילארשי םינקתל המאתה תוקידבר םירצומ ןווגמ לש םירז םינקתו םדע לש הציחלו החיתמ תוקידב תולוכי .בח 
	 ללוכ ,ןוט יימניד םיסמועךמסומ ףנעה .םילולכמ וא םימגד לש ,ם תקידבל תודבעמ תכמסהל תושרה ידי לע .הדלפ תוטומ 

	תרשואמ הדבעמה .הרובחתה דרשמ ידי לע מההדבע תקסוע רקחב ,תונואת ירקח ,לשכ םירקס םירקחמו יאשונב ,הרובחת תקידב ילכ בכר אלרח ,הנואת תקידב יוניש הנבמ לכל יגוס ילכ ,בכרה הקידב לויכו לש ילולסמ ,יושיר תוקידב תוביצי ,בכר תוקידב תויתאוושה יטב בכר יפלח ,בכרל םיירוקמ אל םיפלחל.םייתוח 
	תרשואמ הדבעמה .הרובחתה דרשמ ידי לע מההדבע תקסוע רקחב ,תונואת ירקח ,לשכ םירקס םירקחמו יאשונב ,הרובחת תקידב ילכ בכר אלרח ,הנואת תקידב יוניש הנבמ לכל יגוס ילכ ,בכרה הקידב לויכו לש ילולסמ ,יושיר תוקידב תוביצי ,בכר תוקידב תויתאוושה יטב בכר יפלח ,בכרל םיירוקמ אל םיפלחל.םייתוח 
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	י"ת תרדס 4466 :י"ת 4402/1.1 י"ת תרדס 565 י"ת 1735 קלח -4 :י"ת 1338,13391340 , י"ת 1836 י"ת 1836 ISO 6892 י"ת 1225 קלח 1 י"ת 127 י"ת 1751 ASME IX ISO 15614 
	י"ת תרדס 4466 :י"ת 4402/1.1 י"ת תרדס 565 י"ת 1735 קלח -4 :י"ת 1338,13391340 , י"ת 1836 י"ת 1836 ISO 6892 י"ת 1225 קלח 1 י"ת 127 י"ת 1751 ASME IX ISO 15614 
	דע החיתמ ינקתמ 100 ,ןוט תקידבל םינקתמ ,הפיפכ ינקתמ רטמורטקפס ,תוטומה תרוצ ו תוצוצינדוע דע החיתמ ינקתמ 100 ,ןוט ו תוצוצינ רטמורטקפסדוע דע החיתמ ינקתמ 100 ,ןוט 'וכו לותיפ ינקתמ דע החיתמ ינקתמ 100 ,ןוט רחא ידועיי דויצו דע החיתמ ינקתמ 100 ,ןוט רחא ידועיי דויצוהז ןקתל תוקידבל ידועיי דויצידועיי דויצידועיי דויצ הז ןקתל תוקידבל ידועיי דויצ
	,הרוצ ,ימיכ בכרה ,תוינאכמ תונוכת תרזוח הפיפכו הפיפכ ,תודימתולוביס ,תודימ ,תוינאכמ תונוכת ו ימיכ בכרה ,הרוצו תודימדועירק חוכ ,תויטסו תודימ,הע יליית לותיפ ,ןוולג יבוע,ם ו םיליית קזוחדוע ב חוכ ,תוכראתה ,העירק חוכ 0.1% תודימ ,לקשמ ,תוכראתה,תוינאכמ תונוכת ,ןומיס ,תודימ 'וכו ורקאמ תוקידב,רבש תוריהמ ,ןומיס ,תודימ ,ןוזיא יא תסמ ,דצ יסמוע 'וכו םלוה תוקידב ,תוישק ,תויגרולטמ תוקידב ורקימ ,תוישוק ורקימ הנבמ ורקאמו החיתמב תוינכמ תונוכת ךותיר יכילהתו םיכתר תוכמסה 
	מטויזל הדלפ תוןוטב ןו תשרויזל תוןוטב ןו רפפולא ילימוםיני לבכהדלפ י לבכןוטב תכירדל םירטקלארל תודוךותי ח ינפואךותי הזחשהו כתמסמ תוגוש םיםינו כתמסמ תוגוש םיםינו תוכמסה 
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	י"ת 4331 תה דרשמ יטרפמ יפ לעהרובח י"ת 6278 קלח -3 תה דרשמ יטרפמ יפ לעהרובח י"ת 1120 קלח -2 
	י"ת 4331 תה דרשמ יטרפמ יפ לעהרובח י"ת 6278 קלח -3 תה דרשמ יטרפמ יפ לעהרובח י"ת 1120 קלח -2 
	תילאוזיו הקידבתילאוזיו הקידב 
	םיילארשי םינקתל המאתה ,אשונל הרובחתה דרשמ תושירדו ,ןוטב תובאשמו ילברעמ :אמגודל םיבכרמ םיבכר תויליבומ םירוגסו םיחותפ םיילארשי םינקתל המאתה ,אשונל הרובחתה דרשמ תושירדו ,ןוטב תובאשמו ילברעמ :אמגודל םיבכרמ םיבכר תויליבומ םירוגסו םיחותפ םינקתה תושירדל המאתה תה תונקתו םיילארשיה,הרובע התמאתהו הנקתה תקידב קדבנה עונמה אתלוקיפםישרדנה רוציי ירתאב ח וקיפבןוישר לבקל ידכ ח הרובחתה דרשממ חוקיפו תוקידב םיגימצ ישדחמ לע )םיסובוטואו תויאשמ( ירחסמ בכרל
	תירםיבכרמ םו ציביכו תוןורמת רשו מ תנקתהכרעוביכ תושא י בטואבוםיסו קיפיה לע חופמב רוציי ילערוצי קיפשדחמ לע חומצ יםיגי

	 י"ת 5327 י"ת 15194 להונ תארוהו תה דרשמהרובח ר"ת 4210 
	 י"ת 5327 י"ת 15194 להונ תארוהו תה דרשמהרובח ר"ת 4210 
	תישענ םלגה רמוח תקידב מבהעבטהה תקידב ,הימיכל הדבע צמאב תישענהדידמ ירישכמ תוע )רבילק ,רטמ(םקלח ,םיידועיי הקידב ינקתמ תוינאכמה תוקידבה עוציבל תוילמשח תוקידב עוציבל םקלחו )תוריהמ קפסה(םידועיי הקידב ינקתמ תוינאכמ תוקידבל
	ר"כל יוהיז תויחול תקידבו ףוסיא תודימה תושירדל המאתהב ןקתב םישרדנה םינומיסהו העבטהל ולה יבג לעתיח םיינפואה תמאתה תקידב ןקתלו הרבחתה דרשמ ילהנל יטב תוקידב ילארשיהתוח ינאכמ קזוחו תילמשח ,תוינאכמ קזוח תוקידב יוגיה םימלב 
	פחוקי ינרצי לע יבטמועי חולז תויהיור"כל י אנפוםיי נמ םערזע עו אנפוכרל םייעב הביליבשבו ריי כרהבי 

	ר"ת 8098
	ר"ת 8098
	םידועיי הקידב ינקתמ תוינאכמ תוקידבל
	,תוינאכמ קזוח תוקידב תוליער תוקידבו יוגיה םימלב
	נפואםידלי י 
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	י"ת 6230 להונ תארוהו תה דרשמהרובח ר"ת 1107 תושירדו תה תונקתהרובע 
	י"ת 6230 להונ תארוהו תה דרשמהרובח ר"ת 1107 תושירדו תה תונקתהרובע 
	םקלח ,םיידועיי הקידב ינקתמ וציבלםקלחו תוינאכמה תוקידבה ע תוילמשח תוקידב עוציבל )תוריהמ קפסה(תב הרכהתורז תודוע
	טניקרוקה תמאתה תקידב ןקתלו הרבחתה דרשמ ילהנל תוחיטב תוקידב ילארשיה תילמשח ינאכמ קזוחו םיכמסמל המאתהב הקידב ממ םילבקתמהתורז תודבע 
	ונליגלגע קרוק()ילמשח טני נקתהסיר יםידליל ןו נמ בכרבעוי 
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	שא תוחיטב
	שא תוחיטב
	.םירצומ לש בחר ןווגמל שא תוקידב תעצבמ שא תוחיטבל הדבעמה 
	.םירצומ לש בחר ןווגמל שא תוקידב תעצבמ שא תוחיטבל הדבעמה 
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	י"ת 61386 י"ת 751 י"ת 1516 י"ת 1546 י"ת 282 י"ת484 י"ת 1279 י"ת 1022 י"ת 755 י"ת 931 קלח 1.1 
	י"ת 61386 י"ת 751 י"ת 1516 י"ת 1546 י"ת 282 י"ת484 י"ת 1279 י"ת 1022 י"ת 755 י"ת 931 קלח 1.1 
	במידועי רעידועי רעבמבמידועי רע ידועי רעבמ םידועיי הקידב ינקתמ תוינאכמ תוקידבל רונת SBI ,םוח תומכ רונת ,יקפוא רונת ,הנטק הבהל רונת תוקילד יא רונת חתפ רונת 3x3
	תוקילד תוימיכ תונוכת ,תוקילדתוקילד יטבתוחיטבתוחתוקילד תוקילד תוימיכ תונוכתשא תוטשפתה ,תוקילד תופיפצ ףוטפט ןשעןמזב שא תודימע
	מלבונקתמל קיטסלפ ילמשח י ינבב תרושקתוםיני לרנימ רמצדיבל ידו לבכלמשח י םיתיצמ םירורפג תודסק סכנומ םילגלג תואםיע נדיתי קבאכ תווביי חינב ירמווסמ היםיגו בוגתלתורשב םהיהפי תוציחמ שא תותלד שא יפדמ שא ימוסחמ 
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	י"ת 5093
	י"ת 5093
	ידועי רעבמ
	תוקילד
	תונוליו 

	י"ת 5419
	י"ת 5419
	שא תורוקמ 5,1,0
	תוקילד
	תואסיכ 

	י"ת 5418
	י"ת 5418
	שא תורוקמ 5,1,0
	תוקילד
	םינורזמ 


	Figure
	זגתוכרעמוהיגרנא תוכרעמ 
	זגתוכרעמוהיגרנא תוכרעמ 
	תוקידב תוחיטב ןה טביהב מ"פגה זג( )יתיב ןהו טביהב .ילמשחה קלחב לודג םירצומהמ תומייק תושירד תוליעי רשא תונגועמ םינקתב וא םרוקמ ירוטלוגרב .יתלשממ לכ םירצומה םיקדבנ לע יפ הניקת תימואלניב בורל ריא.הלא םינקתל ליבקמב תיאקירמא הניקת לש יביסמ ץומיא םייק ךא ,תיאפו 
	תוקידב תוחיטב ןה טביהב מ"פגה זג( )יתיב ןהו טביהב .ילמשחה קלחב לודג םירצומהמ תומייק תושירד תוליעי רשא תונגועמ םינקתב וא םרוקמ ירוטלוגרב .יתלשממ לכ םירצומה םיקדבנ לע יפ הניקת תימואלניב בורל ריא.הלא םינקתל ליבקמב תיאקירמא הניקת לש יביסמ ץומיא םייק ךא ,תיאפו 
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	?םיקדוב המ
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	י"ת 907 םיקלח 1-5 
	י"ת 907 םיקלח 1-5 
	,תומיטא ידמ ,הפירש יזג ירישכמ תוליצנ ןקתמ
	יו תוחיטב תקידבתוליע 
	שכמריב זג ייתיפאל םי,הי בשיילצו לוהייריכ :,םי שמ םירונתבלותוריכ ,םי 

	י"ת 900 קלח 2.6 
	י"ת 900 קלח 2.6 
	תקידב ,הובג חתמ ירישכמ תוליצנ ןקתמ ,הקראה תופיצר תיילע ןקתמ + תיטגרנא הרוטרפמט
	יו תוחיטב תקידבתוליע
	נתרוונב םינת /םייהחמוג רו 

	י"ת 1296 קלח 2
	י"ת 1296 קלח 2
	,תומיטא ידמ ,הפירש יזג ירישכמ
	יטב תקידבתוח
	ממחמב םימ יתימה םייזגב םיקסו 

	י"ת 968 םיקלח 1-4
	י"ת 968 םיקלח 1-4
	תומיטא ידמ ,הפירש יזג ירישכמ
	יטב תקידבתוח
	יצ,םילירג - תואנחמל מ"פג דו יזגםיתפשמ ,זג תוריכ ,תו 

	י"ת 1116
	י"ת 1116
	תידועיי )תינמרג( םינומ תקדבמ .םינומה קויד תקידבל
	יטבו קויד תוקידבתוח
	נומזג י 

	י"ת 1921
	י"ת 1921
	יצחל תוקידבל יטמוטוא יצח ןקתמ תוקיפס תקידב ,הריגסו אצומ
	יטב תקידבתוח
	תסוץחל י ותסולחמ םיםיפי טואיטמומ"פגל םי 

	י"ת 995 םיקלח 1-6
	י"ת 995 םיקלח 1-6
	תומיטא ידמ ,הפירש יזג ירישכמ
	יטב תקידבתוח
	ח ירונתמיתיב םומה םייפוםילע א מ"פגבעבט זגב וי 

	י"ת 1607
	י"ת 1607
	,תומיטא תקידב ,תוחיטב תקידב הקיפס תקידבו םיגירבת תקידב
	תסשמונדי םימ"פגל םיי זגלו בטזרב( יע)זג י 

	ןקת 579 קלח 1
	ןקת 579 קלח 1
	,שמש בקוע ידועיי ןקתמ ,םימל תומיטא תוליצנ תקידב ץחל תבאשמ
	תיטגרנא תוליצנ תקידב תוינאכמ תוקידבו
	קטלושמש י 

	ןקת 994 קלח 1
	ןקת 994 קלח 1
	רטמורכיספ/רטמירולק
	 תיוות לומ םיעוציב תוקידב תוקידבו היגרנא תילמשח תוחיטב 
	םיעוציב תוקידב-ריווא ינגזמ למשח תוחיטבו


	זגתוכרעמוהיגרנא תוכרעמ 
	זגתוכרעמוהיגרנא תוכרעמ 
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	ןקת 5450 
	ןקת 5450 
	תוכילומ תקידבל ןקתמ ונתושרב תימרת
	םוח תוכילומ תקידב
	םוח תוכילומ תקידב 

	י"ת 69
	י"ת 69
	תוקידבל תיטמוטוא הדבעמ
	תוינאכמ תוקידבו תוחיטב תקידב
	םימח םימ ירגואו ידוד 

	ןקת IEC60529
	ןקת IEC60529
	תוביטרב תודימע תוקידבל ןקתמ IPX4 IPX1 IPX2
	 הנגה תוגרד IPX4 IPX1 IPX2
	תוביטר ינפמ הנגה תוקידב

	 י"ת 1001 קלח 7
	 י"ת 1001 קלח 7
	תוקידבל ידועיי ןקתמ גוויס יפל F250 7300 F400
	םיחופמ תרדס תקידב םוח רונתב ןשע יוניפל 
	םיניינבב שא תוחיטב ןשעלו םוחל הטילש תוכרעמ למשח ידי לע םיענומ םיחופמ םוחו ןשע תאצוהל 

	י"ת 5678
	י"ת 5678
	 יכרצל םיימשר םיפיעס תקידב םישימג םיליבומ לש אובי
	 תודימ - םילבומ םיניינבב רורווא םיליבומל תוינכמ תושירדו םישימג

	 י"ת 61730 י"תו 61215 
	 י"ת 61730 י"תו 61215 
	למשח תוחיטב תקידבל רישכמ
	תוחיטב תקידב
	תוכרעמ PV 

	י"ת 900 קלח 1
	י"ת 900 קלח 1
	למשח תוחיטב תקידבל רישכמ
	תוחיטב תקידב
	תוחל יתיחפמ 

	י"ת 900 קלח 1
	י"ת 900 קלח 1
	למשח תוחיטב תקידבל רישכמ
	תוחיטב תקידב
	ןושחנ יחופמ 

	י"ת 16147 תרודהמ 2017
	י"ת 16147 תרודהמ 2017
	םיכמסמ תריקס
	םיעוציב תקידב םיכמסמ תקידב קר עגרכ 
	םיסחדמ תולעב םוח תובאשמ גוריד ,תוקידב -םיילמשח לש ןומיס תושירדו םיעוציב םימ םומיחל םייתיב םירישכמ 

	י"ת 6226
	י"ת 6226
	למשח תוחיטב תקידבל רישכמ
	תוחיטב תקידב
	היתש ימ םומיחל םוח תובאשמ םיילמשח םיסחדמ תולעב

	 י"ת 1368 קלח 3 ןלבק לצא )רקחמ יתוריש ש.א( הנשמ
	 י"ת 1368 קלח 3 ןלבק לצא )רקחמ יתוריש ש.א( הנשמ
	םיקיקלח תקידב
	ץע ינימק 


	זגתוכרעמוהיגרנא תוכרעמ 

	Figure
	םיזתמו שא יוביכ תוכרעמ
	םיזתמו שא יוביכ תוכרעמ
	הףנע וציבב קסועתו הנקתה ,ןונכת תוקידב ע.שא יוביכ תוכרעמ לש הקוזח 
	הףנע וציבב קסועתו הנקתה ,ןונכת תוקידב ע.שא יוביכ תוכרעמ לש הקוזח 

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	קדוב המ?םי
	קדבנה רצומה 

	TR
	לש הנקתהו ןונכת תקידב תועצמאב רוריקו יוביכ תוכרעמ תשמשמה םימב הפצה תכרעמ םינוש םינקתמ יוביכו רוריקל .דועו ץחל ילכמ ,םיאנש ןוגכ 
	( הפצהDeluge(

	מ לש תנקתהו ןונכת תקידבתכרע 
	מ לש תנקתהו ןונכת תקידבתכרע 

	י"ת 1596
	י"ת 1596
	( תמדקומ הלעפהPre-Action) 

	י"ת NFPA-13 
	י"ת NFPA-13 
	.ריוא ץחלב הסוחד 

	םיימואל תופסותו םייונישב
	םיימואל תופסותו םייונישב
	מ תקידבאל תלעפומה תכרערח יוליג ינשייחמ תוארתה תלבק ןשע מב ריוא ץחל תדירימו שא/תכרע :ןוגכ תומוקמב תשמשמו .םיזתמה
	 תוכרעמ לש הנקתהו ןונכת ( הלעפהPreAction) תומדקמ תוכרעמ לש 

	TR
	,למשח ירדח יתרשו תרושקת ירדח 

	TR
	מ,םיבשח מל תונוכמ ירדח,תוילע 

	TR
	.דועו ביכרא ירדח

	TR
	 תוכרעמ לש תיתפוקת תקידב

	TR
	תוילאוזיו ןוחבא תוקידב
	ןתמאתהו םימב שא יוביכל 

	י"ת 1928 
	י"ת 1928 
	)Inspection(
	.ןקתה תושירדל :תוקדבנה תוכרעמה ןיב
	שא יוביכ תוכרעמ לש הקוזחת 

	NFPA-25 / NFPA-30 
	NFPA-25 / NFPA-30 
	1םיזתמ תוכרעמ . 2שא יוביכל םיקונרז . 
	םימ לע תוססובמ

	TR
	3ףצק - םימ תוכרעמ . 

	TR
	4תובאשמ ירדח .

	TR
	 הלעפהו הנקתה ןונכת תקידב

	י"ת NFPA 20 
	י"ת NFPA 20 
	תוקפסמה תובאשמ ירדח לש
	שא יוביכל תובאשמ ירדח

	TR
	תונוש שא יוביכ תוכרעמל םימ 

	TR
	לש הנקתהו ןונכתו תוקידב

	י"ת NFPA 750 
	י"ת NFPA 750 
	תושמשמה שא יוביכ תוכרעמ לפרע יזתמ תועצמאב יוביכל תורהנמ ןוגכ תומוקמב םימ 
	תועצמאב שא יוביכ תוכרעמ םימ לפרע

	TR
	.דועו םירוטרנג ירדח 

	י"ת 2206 קלח 2
	י"ת 2206 קלח 2
	לש הנקתהו תוניקת תקידב שא יוביכ תודמעו םינוליגלג
	םינוליגלג


	םיזתמו שא יוביכ תוכרעמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	קדוב המ?םי
	קדבנה רצומה 

	י"ת NFPA 15 י"ת NFPA 11, 16, 30 י"ת 5356 קלח 1 י"ת 5356 קלח 2 י"ת 1596 י"ת 1928 NFPA-25 / NFPA-30 י"ת 1001 קלח 1 י"ת 1001 קלח 2.2 
	י"ת NFPA 15 י"ת NFPA 11, 16, 30 י"ת 5356 קלח 1 י"ת 5356 קלח 2 י"ת 1596 י"ת 1928 NFPA-25 / NFPA-30 י"ת 1001 קלח 1 י"ת 1001 קלח 2.2 
	תוילאוזיו ןוחבא תוקידב )Inspection( 
	תוכרעמ תנקתהו ןונכת תקידב תוכרעמ תועצמאב רוריקו יוביכ רוריקל תשמשמה םימב הפצה :ןוגכ םינוש םינקתמ יוביכו .דועו ץחל ילכמ ,םיאנש לש הנקתהו ןונכת תקידב לש שא יוביכל ףצק תוכרעמ םאתהב םיקילד םילזונו םירמוח .קדבנה הנבמה לש ודועייל :םיקדבנה םינבמה ןיב םינסחמ ,םייטמוטוא םינוינח ,חוכ תונחת ,םייטסיגול םיזכרמו .דועו קלד תורצאמו םילכימ שא יוביכ תוכרעמ תקידב רשא םירמוח לש השבי הקבאב םינתינ אל תועצמאב יוביכל ירדח ןוגכ תומוקמב םימ ןוסחאל םירדחו םירוטרנג םינכוסמ םירמוח שא יוביכ תוכרעמ תקידב תשמשמה הבוטר הקבאב םינקתומה םיפדנמב שא יוביכל םיחבטמב םימה יצחלו תוקיפס תקידב תשרה ידי לע םיקפוסמה הקידבה תדוקנב תינוריעה עוציבל 
	 תוכרעמ לש הנקתהו ןונכת ( הפצהDeluge(הנקתהו ןונכת ףצק תוכרעמ לש שא יוביכ תוכרעמ השבי הקבאב הקבאב שא יוביכ תוכרעמ חבטמב םיפדנמ הבוטרםימ ץחל תקיפס )םימ תשר ןויפא(הקוזחת תורבח תכמסה תוכרעמ םיניינבב שא תוחיטב רורוואו ריוא גוזימ תוכרעמ םיניינבב שא תוחיטב ןשע תרקב 

	םימה ץחל תקיפס תקידב תדידמ רישכמ תועצמאב םימ ץחל תקיפסתוילאוזיו ןוחבא תוקידב )Inspection( תועצמאב תוקידב עוציבו הדידמו הקידב ירישכמ
	םימה ץחל תקיפס תקידב תדידמ רישכמ תועצמאב םימ ץחל תקיפסתוילאוזיו ןוחבא תוקידב )Inspection( תועצמאב תוקידב עוציבו הדידמו הקידב ירישכמ


	םינבמב שא תוחיטב 
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	קדוב המ?םי
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	י"ת 1001 קלח 6 י"ת 921 י"ת 1733 קלח 1 י"ת 1733 קלח 2 
	י"ת 1001 קלח 6 י"ת 921 י"ת 1733 קלח 1 י"ת 1733 קלח 2 
	תוילאוזיו ןוחבא תוקידב )Inspection( תועצמאב תוקידב עוציבו הדידמו הקידב ירישכמ
	 לושיב תוכרעמב שא תוחיטב לושיב יפדנמ - תוירחסמ הטילפ תכרעמו הקידב יפל טרפמ תושירד גוויסל לש ץוחו םינפ רומיג ירמוח ,תופצר ,תוריק ,תורקת - םיניינב ץוח ייופיחו לש חטשב םירטמרפ תקידב יליפורפ לע זתומ ילרנימ יופיצ תוקבדיה ,תופיפצ ,יבוע - הדלפ תושרדנה תונוכתה תקידב זתומ ילרנימ יופיצ ירמוחמ טשב הקידב אל -
	ח

	תרקב םיניינבב שא תוחיטב שא ינפמ הנגהו רורווא תוירחסמ לושיב תוכרעמבהפירשב תובוגת ןיינב ירמוח לש הנגהל הדלפמ ןינב יביכר יופיצ יופיצ תריחב הפירש ינפב זתומ ילרנימפיצביכר יוהנגהל הדלפמ ןינב י רש ינפבש הפיטידב תוהקי צלפימ יולרניזתומ י


	יעבט זג 
	ויסע םילעפמל ,בסהל ןיקתהל קודבלו תא מהתוכרע תושרדנה שומישב זגב בטיע מבתוכרע םינפ תוילעפמ .קוחה תושירדל םאתהב הצקה ינקתמבו 
	ויסע םילעפמל ,בסהל ןיקתהל קודבלו תא מהתוכרע תושרדנה שומישב זגב בטיע מבתוכרע םינפ תוילעפמ .קוחה תושירדל םאתהב הצקה ינקתמבו 

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 6464 GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF NATURAL GAS APPLIANCE INSTALLATIONS 
	י"ת 6464 GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF NATURAL GAS APPLIANCE INSTALLATIONS 
	תונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאלתונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאל 
	יטבו הצק ינכרצ תוקידבםתוח ןיירט זגה לש ישארה זרבהמ לחה ןקתמה לש הטילפ יזג אצומל לע םיקרפ יפל 4-6 ןקת לש 6464ונמ גוסמ הצק ינכרצ תקידבזג יע ןקת רשא תוניברוט 6464 לח אל םאתהב םהילע םינקתה ןוכמ הוותמל 
	ודטיק ידוצ( רוצ ,םימ תורונינירותו ד ,)שא,םינצמחמ ,ימרת ןמש דו נתרוכו םיו ניברוט,זג תו מק תכרענמ( היצרנגועו)זג י תמל םאתהבהוו 

	י"ת 6464 י"ת 6490 י"ת 6236 
	י"ת 6464 י"ת 6490 י"ת 6236 
	תונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאל תונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאל תונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאל
	תילעפמ םינפה תרנצה לכ תקידב ה קנמל רוביחדע הקולחה תרבח אל( הצקה ינכרצ לש ישארה זרבל קרפ יפל )ללוכ 7 ןקת לש 6464ת לש תוחיטב תקידבהקירפ תונח תונקתומה סוחד יעבט זגל פמבהקולחה תורבח םהילא םילע יגה אלועקולדת תונחת תוחיטב הקידב יינןהירזיבא לכ ללוכ תודיינו תוח םיוולנה
	פמ םינפ תרנצתילע הקירפ תונחת CNG נחתלדת תוקו 

	י"ת 6293 ל םאתהב ANSI B149.6 
	י"ת 6293 ל םאתהב ANSI B149.6 
	תונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאל תונומת ללוכה תילאוזיו הקידב םיכמסמ תומיאל
	 תדמע לש תוחיטב תקידב םינושה םיכסומב הקוזחת יעבט זגב םיענומה םיבכרל זגויבה ןקתמ לש תירטנלוו הקידב יפל םיכפש רוהיטל םינקתמב חוקלה תשירד
	זחת תודמעלכ תקובכר י מהענובט זגב םיעיכמרוהיט ןו כפשיב םיזגו 


	הקיטילנא - תיסדנה 'חי 
	The ANSI National Accerditation Board
	מההדבע תכמסומ ןווגמל םינקת תוטישו הקידב י"ע 
	 תרכומו לע ידי .ילארשיה תואירבה דרשמ 


	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	יללכ יללכ יללכ יללכ יללכ יללכ יללכ 
	יללכ יללכ יללכ יללכ יללכ יללכ יללכ 
	ICPMS (Elements/Metals in ICPMS) IC ICPMS (Total Inorganic Arsenic) IC-ICPMS (Hexavalent Chromium) MP AES – (Elements in MP AES) GCMS (Phthalates in GCMS) IC :ןוגכ יטילנא דויצ +תיסאלק הימיכ GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS 
	Elements/Metals in ICPMS Total Inorganic Arsenic Hexavalent Chromium Elements in MP AES Phthalates in GCMS Ion Chromatograph םימיכ םירטמרפ 
	רססי תקיכתמ / תודותודבכ תו א יא ןסראנגרוי (לנא)יבלש וד יטי רכשש םו כרעי (לנא)יבלש וד יטי רססי תקיתודו םיטלאתפ נויב םיטמורכ ןויףרגו גמדב לש בר ןוותוקי יטלנאתו


	םימו ןוזמ ,הימיכ
	םימו ןוזמ ,הימיכ
	נ תוקידבהל תושע.שידחו יטמוטוא רושכימב שומיש ךות ,םיימואל-ןיבו םילארשי םינקת יפ 
	נ תוקידבהל תושע.שידחו יטמוטוא רושכימב שומיש ךות ,םיימואל-ןיבו םילארשי םינקת יפ 

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י״ת 5113 י״ת 1003 תימואל ןיב הניקת תימואל ןיב הניקת תימואל ןיב הניקת ֹתימואל ןיב הניקת תימואל ןיב הניקת 
	י״ת 5113 י״ת 1003 תימואל ןיב הניקת תימואל ןיב הניקת תימואל ןיב הניקת ֹתימואל ןיב הניקת תימואל ןיב הניקת 
	:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ ICPMS GCMS FTIR LCMS IC-ICPMS HPLC MP י דויצהקידבל תואמגוד תנכהל ידוע:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ ICPMS יוצימל ידועיי דויצ:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ ICPMS GCMS FTIR LCMS IC-ICPMS HPLC MP י דויצהקידבל תואמגוד תנכהל ידוע :ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ ICPMS GCMS FTIR LCMS IC-ICPMS HPLC MP י דויצהקידבל תואמגוד תנכהל ידוע :ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ GC HPLC ICPMS :ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ GC HPLC ICPMS :ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ GC HPLC ICPMS 
	עגמל המאתה ןוזמ םע עגמל המאתה ןוזמ םע עגמל המאתה ןוזמ םע עגמל המאתה ןוזמ םע תושירדל םאתהב אוצייל הקידב דעיה תונידמב תונושה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןיי אוצי 
	טסלפ ירצומםיאבה קי גמבע זמ םעקשמו ןותואלכמרק םיםייחטשמי חבטמ / הדובעינ ,תכתמ ירצומץע רי ודועיקשמו ןיםירכשמ תוא יל ןיםיבקי VI1 


	םימו ןוזמ ,הימיכ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י״ת 309 יללכ י״ת 191,216 
	י״ת 309 יללכ י״ת 191,216 
	:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ GC HPLC ICPMS:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ GC HPLC ICPMS יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC 
	תואקשמו ןוזמל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	להכ ןוזמ תוקידב תיז ןמש תוקידב לכאמ ינמשו 

	י״ת 373 יללכ י״ת 5452 
	י״ת 373 יללכ י״ת 5452 
	IC ICPMS IC-ICPMS יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS
	ןקת/חוקל תושירדל המאתהןקת/חוקל תושירדל המאתהןקת/חוקל תושירדל המאתה
	שבד תוקידב יתנוזת בכרה הייתש ימל המאתה 

	י״ת 1145
	י״ת 1145
	יללכ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	ןוזמ ןומיס 


	םימו ןוזמ ,הימיכ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י״ת 5438יללכ י״ת 5852י״ת 2206 י״ת 1644 י״ת 1385 י״ת 1172 
	י״ת 5438יללכ י״ת 5852י״ת 2206 י״ת 1644 י״ת 1385 י״ת 1172 
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו GC GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל :ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל ל המאתה5452
	ןקת/חוקל תושירדל המאתהקיטסלפ יוהיזןקת/חוקל תושירדל המאתהןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה 
	הייתש ימל םילקימיכ תוקידב FTIR קלד יפסות הירוא םיקונרזו םינולגלג שא יוביכל תוחיטב ימותסש ץחל יקרופ םירויכ/תולסא םיירטינס םילכ החדה ילכימו תיב יזרב 


	םימו ןוזמ ,הימיכ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
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	קדבנה רצומה 

	י״ת 61 י״ת 63 י"ת 4476י"ת , 5352י"ת , ,5434 י"ת 13476י,ת , 13598י"ת , 61389, י"ת 71452י"ת , 265י"ת , ,5433 י"ת 1893
	י״ת 61 י״ת 63 י"ת 4476י"ת , 5352י"ת , ,5434 י"ת 13476י,ת , 13598י"ת , 61389, י"ת 71452י"ת , 265י"ת , ,5433 י"ת 1893
	:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל ל המאתה 5452:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק רמוח בכרה SPARK XRF:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל ל המאתה 5452 :ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל ל המאתה 5452:ןוגכ ינאכמ דויצו יטילנא דויצ החיתמ ירישכמ תומייק םימ יצחל ל המאתה 5452
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה 
	הלולח לזרב תרנצ םינוש םידועייל םיינבמ הדלפ יליפורפ םימל זירט יפוגמ םימ ידמ ,םירקו םימח םימ תכלוהל תרנצ םיכפש ,בויב 

	י"ת 1531י"ת , 61386
	י"ת 1531י"ת , 61386
	ינאכמ דויצו יטילנא דויצ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	םילבומ תרושקתו למשחל 

	י״ת 21003
	י״ת 21003
	ינאכמ דויצו יטילנא דויצ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	היקשה תוכרעמ 

	TR
	ינאכמ דויצו יטילנא דויצ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	יעבט זגל תרנצ 


	Figure
	תויתשתו ליטסקט ,הביבס
	נ תוקידבהל תושע.שידחו יטמוטוא רושכימב שומיש ךות ,םיימואל-ןיבו םילארשי םינקת יפ 
	נ תוקידבהל תושע.שידחו יטמוטוא רושכימב שומיש ךות ,םיימואל-ןיבו םילארשי םינקת יפ 
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	י״ת 2302
	י״ת 2302
	ןומיסו יווית ,הזירא ,גוויס תקידב
	מרצושכתו םיסמ םיריםינכו 

	י"ת 438י"ת , 1417
	י"ת 438י"ת , 1417
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	פ רמוח זוכירםיטביהו ליע םייתוחיטבו םייתביבס 
	בכ תקבאהסי חידמל הקבאו 

	י"ת 4272י"ת , 2250, י"ת 261י"ת , 139
	י"ת 4272י"ת , 2250, י"ת 261י"ת , 139
	תיסאלק הימיכ
	פ רמוח זוכירםיטביהו ליע םייתוחיטבו םייתביבס 
	חנ ירמוקיגכ יונ ןו,םילכ לזו נת הקנמרו,םי מונוקאהקי ודוע 

	י"ת 5201
	י"ת 5201
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	םייתוחיטבו םייתביבס םיטביה
	לדמםימחפ קי 

	י"ת 1366
	י"ת 1366
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	פ רמוח זוכירםיטביהו ליע םייתוחיטבו םייתביבס 
	ימדמ רמוחע הנגהל תימצע 

	י"ת 240
	י"ת 240
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	פ רמוח זוכירםיטביהו ליע םייתוחיטבו םייתביבס
	בסרמת ןומ םיקוקצו 

	י"ת 47
	י"ת 47
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ:ןוגכ יטילנא דויצ+תיסאלק הימיכ GC 
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	בכרל םימלב לזונ 

	יללכ 
	יללכ 
	GCMS LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS :ןוגכ יטילנא דויצ+תיסאלק הימיכ GC GCMS 
	תוימיכ תוקידב 
	,טנמצ ןוגכ ןיינב ירצומ דיס ,טנמצ ירצומ ןוטבל םיפסומו 

	יללכ
	יללכ
	LCMS HPLC IC ICPMS IC-ICPMS 
	תושירדל המאתה לןקת/חוק
	עקרק


	תויתשתו ליטסקט ,הביבס
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 246י"ת , 1284י"ת , 1112
	י"ת 246י"ת , 1284י"ת , 1112
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	,רהוז דופא ,תוחיטב ילענ ןגמ תופפכ 

	י"ת 818
	י"ת 818
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	תוקוניתלו םירגובמל םילותיח 

	י"ת 1313י"ת , 1268י"ת , 386
	י"ת 1313י"ת , 1268י"ת , 386
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	,םיטחמ ,םיקרזמ םינופמט ,םינועבוכ 

	י"ת 37י"ת , 1481י"ת , 1931 י"ת 1888 י"ת 682 י"ת 14988 
	י"ת 37י"ת , 1481י"ת , 1931 י"ת 1888 י"ת 682 י"ת 14988 
	דויצו יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ החיתמ ירישכמ מו סמוע ינקתמםירוזח ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידועדויצו יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידועדויצו יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידועדויצו יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידוע
	דיהדלמרופ ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה 
	ץע םידלי תולגע תוסירע לכוא תואסכ 


	תויתשתו ליטסקט ,הביבס
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 13209 י"ת 1273 י"ת 12227י"ת , 681 י"ת 4007י"ת , 682 
	י"ת 13209 י"ת 1273 י"ת 12227י"ת , 681 י"ת 4007י"ת , 682 
	יטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידועיטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידועיטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידועיטילנא דויצ + תיסאלק הימיכ :ןוגכ ינאכמ דויצו החיתמ ירישכמ םירוזחמו סמוע ינקתמ ICPMS IC-ICPMS יי דויצדיהדלהמרופ תקידבל ידוע
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה ןקת/חוקל תושירדל המאתה 
	תוקוניתל םיאשנמ םינוכילה םילול תוקוניתל תוטימ 



	Figure
	תוליעפו םיקחשמ ינקתמ 
	תוליעפו םיקחשמ ינקתמ 
	םיתוריש ןווכמ .םידלי ינגו ךוניח תודסומ ,תוימוקמ תויושר ,םינאובי ,םינרצי רובע 
	םיתוריש ןווכמ .םידלי ינגו ךוניח תודסומ ,תוימוקמ תויושר ,םינאובי ,םינרצי רובע 


	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	יללכ 
	יללכ 
	-ינאכמ דויצו יטילנא דויצ ,םלוה תקידב ,םידידמ ,תולוקשמ .'דכו תיווז ,עופיש דמ 
	רותיאל תוחיטב תוקידב טרפמ ןגה תביבסב תוצופנ תונכס
	חוטב ןג 

	TR
	-ינאכמ דויצו יטילנא דויצ 

	TR
	,םלוה תקידב ,םידידמ ,תולוקשמ 

	י"ת 1498
	י"ת 1498
	.׳דכו תיווז ,עופיש דמ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	אשיםיקחשמ ינג רו 

	TR
	,תודבכ תוכתמל תוימיכ תוקידב 

	TR
	ו םיטלתפםירחא םיליער םירמוח

	TR
	-ינאכמ דויצו יטילנא דויצ 

	י״ת 1497
	י״ת 1497
	,םלוה תקידב ,םידידמ ,תולוקשמ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	נקתמ רושיאטרופס י 

	TR
	ופיש דמתיווז ,ע

	TR
	-ינאכמ דויצו יטילנא דויצ 

	TR
	,םלוה תקידב ,םידידמ ,תולוקשמ 

	יללכ
	יללכ
	.׳דכו תיווז ,עופיש דמ ,תודבכ תוכתמל תוימיכ תוקידב 
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	רמוח רושיאהנקתהל םי קחשמ ינקתמבביצ םירוםיי 

	TR
	ו םיטלתפםירחא םיליער םירמוח 

	TR
	-ינאכמ דויצו יטילנא דויצ 

	TR
	,םלוה תקידב ,םידידמ ,תולוקשמ 

	י״ת 5378
	י״ת 5378
	.׳דכו תיווז ,עופיש דמ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	נקתמםיחפנתמ קחשמ י 

	TR
	,תודבכ תוכתמל תוימיכ תוקידב 

	TR
	ו םיטלתפםירחא םיליער םירמוח

	TR
	-ינאכמ דויצו יטילנא דויצ 

	TR
	,םלוה תקידב ,םידידמ ,תולוקשמ 

	י״ת 1605
	י״ת 1605
	.׳דכו תיווז ,עופיש דמ
	ןקת/חוקל תושירדל המאתה
	שלגמםימ תו 

	TR
	,תודבכ תוכתמל תוימיכ תוקידב 

	TR
	ו םיטלתפםירחא םיליער םירמוח


	תורקי תוכתמ
	תורקי תוכתמ
	מההו תומיא ,הקידב יתוריש םינאוביל הקינעמ הדבע.תורחא תורקי תוכתמו בהז לש המתח תוכרענ תוקידבה .םיימואל-ןיבו םיילארשי םינקת יפ לע 
	מההו תומיא ,הקידב יתוריש םינאוביל הקינעמ הדבע.תורחא תורקי תוכתמו בהז לש המתח תוכרענ תוקידבה .םיימואל-ןיבו םיילארשי םינקת יפ לע 

	מל:ימואל ןיב ףוג לש הכמסה הדבע 
	מל:ימואל ןיב ףוג לש הכמסה הדבע 

	ANSI National Accreditation Board  - ANAB
	THE HALLMARKING CONVENTION 
	 -תורקי תוכתמל הניו תנמאב רבח םינקתה ןוכמ 
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	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 299 בהז ירצומ ןומיס -י"ת 573 ףסכ ירצומ ןומיס -
	י"ת 299 בהז ירצומ ןומיס -י"ת 573 ףסכ ירצומ ןומיס -
	הפירש רונת יטילנא דויצ XRF העבטהל ינכמ דויצ
	תומיאו הקידב
	מרצוטלפ ,ףסכ ,בהז יהני 

	י"ת 299 בהז ירצומ ןומיס -י"ת 573 ףסכ ירצומ ןומיס -
	י"ת 299 בהז ירצומ ןומיס -י"ת 573 ףסכ ירצומ ןומיס -
	יטילנא דויצ XRF העבטהל ינכמ דויצ
	תורקי תוכתמ בכרה תעיבקו יוהיז תוגוסגסו
	מרצוטלפ ,ףסכ ,בהז יהני 

	י"ת 299 בהז ירצומ ןומיס -י"ת 573 ףסכ ירצומ ןומיס -
	י"ת 299 בהז ירצומ ןומיס -י"ת 573 ףסכ ירצומ ןומיס -
	בטה רישכמרישכמ /ינדי הע רזיילב העבטה
	רזיילב העבטה/תינדי העבטה
	סמישכת ןוםיטי 

	תויאפוריא תונקתל המאתה
	תויאפוריא תונקתל המאתה
	רישכמ XRF 
	תוחכונ תקידב תכתמ ( לקינ וימה תכתמ ירצומב )תינגרלאםידע ה םע ךשוממ עגמב אובלרוע
	תכתמ ירצומ 

	י"ת 6558 קלח -2 יטבתוח םירגובמל םיטישכת :םיטישכת 
	י"ת 6558 קלח -2 יטבתוח םירגובמל םיטישכת :םיטישכת 
	רישכמ XRF
	ו םוימדק תוחכונ תקידבתרפוע
	טישכתא יהנפו 


	Figure
	םידלי תוחיטבו םירמוח 
	םידלי תוחיטבו םירמוח 
	תוקידבב םיעוצעצ ירצומו תוקונית םידליו ילחם םינקת .םיימשר יתוריש הקידב לע יפ קוח ןוגכ תוקידב תושרדנה אובי וצ יפ לע .השירד יפל תוקידב וא ישפוח 
	תוקידבב םיעוצעצ ירצומו תוקונית םידליו ילחם םינקת .םיימשר יתוריש הקידב לע יפ קוח ןוגכ תוקידב תושרדנה אובי וצ יפ לע .השירד יפל תוקידב וא ישפוח 

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	ןקתה י"פע 562 ויקלח לע ססובמה יפוריאה ןקתה לע EN 71 
	ןקתה י"פע 562 ויקלח לע ססובמה יפוריאה ןקתה לע EN 71 
	החיתמ רישכמ יטנגמ ףטש רישכמ הקיטסוקא רישכמ רישכמ XRF דמ יבוע רבילק םולקא את היולג שא םע תוקילד תנוכמ
	תינאכמו תימיכ תוחיטב תקידב צליעוצעתוליעפ ינקתמלו ם ליגמ םייתיב 0-14 
	צוצעםיע 

	י"ת 1157 
	י"ת 1157 
	הכיתמ תנוכמ הקידב תוינבת ירק תקידבהיילבו הע םדקתמ ימיכ רושכמ םימיכ םייוצימו
	תימיכ תוחיטב תקידב םיצצומל תינאכמו
	מםיצצו 

	י"ת 5817 
	י"ת 5817 
	הכיתמ תנוכמ הקידב תוינבת ירק תקידבהיילבו הע םדקתמ ימיכ רושכמ םימיכ םייוצימו
	תינאכמו תימיכ תוחיטב תקידב
	קובקבםידליל הנזה י 

	י"ת 1548 
	י"ת 1548 
	רונת םולקא את םידא רוטיק רישכמ םולקא את החיתמ רישכמ םיטלאתפ רישכמ FTIR
	,תוקוניתל םינרזמ תקידב תימיכ תקידב ,תוקילד ,גופס יבוע מלןרזמה תפטע 
	נרזמנית יתוקו 

	י"ת 6558 קלח 1
	י"ת 6558 קלח 1
	הכיתמ תנוכמ רישכמ FTIR םיטלאתפ ICP םימיכ םייוצימל ו לקינ תקידב()תרפוע
	תינאכמו תימיכ תוחיטב תקידב
	שכתטיםידלי י 



	Figure
	הרואתו למשח ירזיבא
	הרואתו למשח ירזיבא
	CB Scheem
	 יתוריש הקידב לע יפ קוח ןוגכ תוקידב תושרדנה לע יפ וצ אובי ישפוח וא תוקידב יפל .השירד הדבעמה הרבח ןוגראב מה-ה תשר תימואל-ןיבה תודבע
	 פ"תשו הרכה ימכסה לע המותחו מ םע.םלועב תוליבומ תודבע 


	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 60095 י"ת 33 י"ת 32 י"ת 60898 
	י"ת 60095 י"ת 33 י"ת 32 י"ת 60898 
	רשוכ ,הניעטו הקירפ תודמע נתהלוביקו העפ רשוכלית ,םיקספמ לש הלוע ,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ ,טהל ,ינאכמ קזוח ,םוחב תודימע גמירקמ עקת לש הלועפ רשוכיתבו םיע קתקזוחו הובג חתמ ,טהל לית ,ע קזוח ,םוחב תודימע ,ירטקלאיד תכישמ ,ליתפה תופיפכ ,ינאכמ ,ליתפה .ירקמ עגמ ,ינאכמ קזוחקזוחו הובג חתמ ,קותינ ןמז ירטקלאיד
	וציבםיע יטבתוח יטבתוח יטבתוח 
	רבצמנתה יבכרל הע םיקספמ קתע תבוקת יע כה(צי יבר םיללואי,)תו םימאתמ קספמא םיטמוטוז םייםיריע 

	י"ת 61008
	י"ת 61008
	קזוחו הובג חתמ ,קותינ ןמז ירטקלאיד
	יטבתוח
	תחפ יקספמ 

	י"ת 61009 י"ת 60998 י"ת 145 י"ת 900-2.29 י"ת 60034
	י"ת 61009 י"ת 60998 י"ת 145 י"ת 900-2.29 י"ת 60034
	קזוחו הובג חתמ ,קותינ ןמז ירטקלאיד,םיקדהב ךילומה תסיפת רשוכ קזוחו הובג חתמ ,תוביתנ ,טהל לית קזוח ,םוחב תודימע ,ירטקלאיד גמ ,ינאכמירקמ עקזוחו הובג חתמ ,תוביתנ ,טהל לית ,ירטקלאיד ,הרוטרפמטה תיילע גמ ,ינאכמ קזוחירקמ עקזוחו הובג חתמ ,תוביתנ ,טהל לית ,ירטקלאיד ,הרוטרפמטה תיילע גמ ,ינאכמ קזוחירקמ ערטמואילימ ,םיקפסה תודידמ ,קפסה ידספה תודידמ ,תודגנתה ,תוליצנ תוקידב ,הקראה ביטו תופיצר ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ
	יטבתוח יטבתוח יטבתוח יטבתוח יטבתוח 
	קספמבלושמ תחפ י םיקדהמ ח ינקתה(מל רובילגעי מנ חתמ)ךו תביהנקתה תו נעטמס יתוללו צנליטגרנא תוונמ לש תיםיע 


	הרואתו למשח ירזיבא
	הרואתו למשח ירזיבא
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 50541י"ת , 50464
	י"ת 50541י"ת , 50464
	קזוחו הובג חתמ ,קפסה ידספה תודגנתה רטמוא ורקימ ,ירטקלאיד
	תיתגרנא תוליצנ
	אנשלח יהקו 

	י"ת 60745י"ת , 62841 י"ת 1516 י"ת 60245 י"ת 60227 י"ת 20 י"ת 62776י"ת , 62560 
	י"ת 60745י"ת , 62841 י"ת 1516 י"ת 60245 י"ת 60227 י"ת 20 י"ת 62776י"ת , 62560 
	וחה תוקידב ,טהל לית ,רטמומניד,ם פ רשוכיניגמ/קספמ/ילכל הלוע,ם קזוחו הובג חתמ ,הלקת יאנת קזוח ,ליתפה תופיפכ ,ירטקלאיד גמ ,ינאכמירקמ ע,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ תוכראתהו קזוח ,ךילומה תודגנתה יבוע ,תדידמ ,הטעמהו דודיבה לש ,הסמ דוביא ,דודיבה Hot set HEAT SHOCK ,ןוזוא תטילפ תוקידב שאב תודימע,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ תוכראתהו קזוח ,ךילומה תודגנתה יבוע , תדידמ ,הטעמהו דודיבה לש ,הסמ דוביא 'דודיבה ,Air bomb oven ,HEAT SHOCK ,ןוזוא תטילפ תוקידב שאב תודימע,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ תוכראתהו קזוח ,ךילומה תודגנתה יבוע , תדידמ ,הטעמהו דודיבה לש ,הסמ דוביא ,דודיבה HEAT SHOCK שאב תודימע+ תור
	יטבתוח יטבתוח יטבתוח יטבתוח יטבתוח יטבתוח 
	דבלכ תוקיי למשח הדובע,םיי מפונמ ילעקזחומה עודיב םי כ ילבכדיב ילעב חושמ דולחו לבכךומנ חתמ י דדובמהגב םימוי לבכבמה ךומנ חתמ יםידדו ילופבונידירולכ לי תורונמ נרודל תו 


	הרואתו למשח ירזיבא

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 247י"ת , 520י"ת , ,246 י"ת 61195י"ת ,י"ת , 61199, י"ת 60432 י"ת 60400י"ת , 60238 
	י"ת 247י"ת , 520י"ת , ,246 י"ת 61195י"ת ,י"ת , 61199, י"ת 60432 י"ת 60400י"ת , 60238 
	גמ,הלועפ רשוכ ,ירקמ ע רוא ףטשתבהל ,תודימו הרוטפמט תיילע ,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ ,טחמ ינאכמ קזוח ,םוחב תודימע
	יטבתוח יטבתוח 
	תורונ תורחא הרונ יתב 

	י"ת 60320
	י"ת 60320
	לית ,םירבחמ לש הלועפ רשוכ ,טהל ב תודימעינאכמ קזוח ,םוח
	יטבתוח
	למשח םירבחמםיי 

	י"ת 61242 י"ת 61347 י"ת 61558 
	י"ת 61242 י"ת 61347 י"ת 61558 
	פ רשוכהובג חתמ ,הלוע ביטו תופיצר ,ירטקלאיד קזוחו תיילע ,דודיבה תודגנתה ,הקראה לית,הלקת יאנת ,הרוטרפמטה ,ינאכמ קזוח ,םוחב תוקידב ,טהל גמירקמ ע,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ תודגנתה ,הקראה ביטו תופיצר ,דודיבה יאנת ,הרוטרפמטה תיילע ,םוחב תוקידב ,טהל לית ,הלקת גמ ,ינאכמ קזוחירקמ ע,ירטקלאיד קזוחו הובג חתמ תודגנתה ,הקראה ביטו תופיצר ,דודיבה יאנת ,הרוטרפמטה תיילע ,םוחב תוקידב ,טהל לית ,הלקת גמ ,ינאכמ קזוחירקמ ע
	יטבתוח יטבתוח יטבתוח 
	פותםילבכ י רזיבאפה יתורונל הלע םיאנש 


	Figure
	,םינבל םירצומ ,םיייתיב הכירצ ירצומטרופסו תירודיב הקינורטקלא ,יאופר דויצ
	,םינבל םירצומ ,םיייתיב הכירצ ירצומטרופסו תירודיב הקינורטקלא ,יאופר דויצ
	-CB Scheem
	 יתוריש הקידב לע יפ קוח ןוגכ תוקידב תושרדנה לע יפ וצ אובי ישפוח וא תוקידב יפל .השירד הדבעמה הרבח ןוגראב מהה תשר תימואל-ןיבה תודבע
	 פ"תשו הרכה ימכסה לע המותחו מ םע.םלועב תוליבומ תודבע 
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	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 808 י"ת 900.1 סה +םיאבה םיפיע קלח ךותמ 2: 2.53, 2.60, 2.32, 2.59, 2.84, 2.116, 2.105 
	י"ת 808 י"ת 900.1 סה +םיאבה םיפיע קלח ךותמ 2: 2.53, 2.60, 2.32, 2.59, 2.84, 2.116, 2.105 
	1םיררקמ תקידבל רטמירולק . 2םיטטסומרט תקידבל םינקתמ . 3. היגרנאה תכירצ תקידבל הדמע םילכ יחידמלו הסיבכ תונוכמל .4 תובאשמל הלועפ רשוכ רדח 5הקידב תודווזמ . 6טהל לית תקידבל רונת . 7םינתשמ םיאנש רישכמ . 8םיצורע בר 'פמט רגוא . 9יסירתל םיעונמ תקידבל ןקתמ . הלילג 10קבא יבאוש תקידבל ןקתמ . 11םידא יטלוקל ןקתמ . 12טחמ תבהל רישכמ . 13םירצומל תוחל את . 14פ רשוכ רדח .הלוע 15הטירש ןקתמ . 16הרקת יררוואמ תקידבל ןקתמ . 17רתאב תועצבתמה תוקידב . וקלההקידב תדווזמ םע ח 18םימוקמוק תקידבל ןקתמ . 19םימחימ תקידבל ןקתמ . 20/םירטסוט תקידבל ןקתמ . םימנצמ 21. םינוכילה תצרהל הדמע 22םימ יזיתמל ןקתמ . 23תדוו
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	רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל תוילמשח תוקידב רז(חתמ ,הקראה תופיצר ,הגילז ם תיילע ,)דודיבה תודגנתה ,הצירפ ,׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט םייעוציב תוקידב רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל תוילמשח תוקידב חתמ ,הקראה תופיצר ,הגילז םרז( תיילע ,)דודיבה תודגנתה ,הצירפ ,׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט םייעוציב תוקידב ,םיקפסה תקידב ,לג ךרוא תקידב ,קפסה תופיפצ ,תומצוע 'וכו ,המולא םוליציקפסה תקידב ,לג ךרוא תקידב,ם ,קפסה תופיפצ ,תומצוע 'וכו ,המולא םוליציקפסה תקידב ,לג ךרוא תקידב,ם ,קפסה ת
	צקסודנא דויפוי יצטתסא דוי קשממתרושקת י טפואםיי כריל יגרורזיי יצפר דואוא ישכמ ומ רותדבעי לרזייבר םיי המצוע מכרעתוקרוס תו -ו Lidar מכרעל תויחתל רזיבה םו,ןוחטי לרזיינוטואה בכרה םוחתל םימוי רהוטובוי 


	רזיילו יאופר רושכמ ,תילמשח תוחיטב
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	IEC/EN/UL/CSA 60950-1 IEC/EN/UL/CSA 60950-22 IEC/EN/UL 62368-1 
	IEC/EN/UL/CSA 60950-1 IEC/EN/UL/CSA 60950-22 IEC/EN/UL 62368-1 
	תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה 
	רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב ,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר 
	ציגולונכט דוידימה תי,ע צישקת דו,תרו יצמש דוזוח/עי 

	IEC/EN/UL/CSA 61010-1 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-X Series 
	IEC/EN/UL/CSA 61010-1 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-X Series 
	׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה 
	תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב ,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר
	יצמו הרקב ,הדידמ דוהדבע 

	IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-X Series IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669 
	IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-X Series IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669 
	׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה ׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה ׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה ׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ 
	,)דודיבה תודגנתה תיילע ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב תמ ,הקראה תופיצר,הצירפ ח תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב תמ ,הקראה תופיצר,הצירפ ח תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב ,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר ,)דודיבה תוד
	יצב דותיי וגמ(ס ןוגו)םינוש םי קספמםי רטקלאנוםיי חולמ תותיךומנ חתמל הרקבו גו 
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	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
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	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	TR
	תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח 
	רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב 

	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-2
	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-2
	חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ ׳וכו הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ 
	;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב ,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר ,)דודיבה תודגנתה תיילע ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ 
	כמתונו 

	SEMI S2
	SEMI S2
	,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח
	םתמאתהו םייטירק תוחיטב 

	SEMI S8
	SEMI S8
	חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ
	;ןקתה תושירדל
	כמצ/תונותל דוישעתיי 

	SEMI S14
	SEMI S14
	תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ
	,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב
	הצחמל םיכילומ 

	SEMI S22
	SEMI S22
	,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה ׳וכו םיינכמ םיבורפ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ 
	,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ 

	UL 508 UL 508A CSA CSA-C22.2 No. 14 
	UL 508 UL 508A CSA CSA-C22.2 No. 14 
	,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה 
	םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב תמ ,הקראה תופיצר,הצירפ ח 
	צת הרקב דויישעתיי 

	TR
	׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח 
	תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב 

	EC/EN/UL 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 274 
	EC/EN/UL 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 274 
	חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה ׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ ,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח 
	;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב תמ ,הקראה תופיצר,הצירפ ח תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ םתמאתהו םייטירק תוחיטב 
	ירדרביונמל םיםיע 

	IEC/EN 60730-1
	IEC/EN 60730-1
	חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ
	;ןקתה תושירדל
	רקבילמשח םיא םיטמוטוםיי 

	IEC/EN 60730-2-X Series
	IEC/EN 60730-2-X Series
	תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה ׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ 
	,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב תמ ,הקראה תופיצר,הצירפ ח תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט 
	ב שומישלתיי ש ואמיד שוהמו 
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	TR
	רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ 

	EC/EN 60598-1
	EC/EN 60598-1
	תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ
	יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ 

	IEC/EN 60598-2-X Series
	IEC/EN 60598-2-X Series
	,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח
	םתמאתהו םייטירק תוחיטב 

	UL1598 UL8750 
	UL1598 UL8750 
	חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ 
	;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב
	גת יפוהרוא 

	CSA-C22.2 No. 250.0
	CSA-C22.2 No. 250.0
	םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה
	,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר 

	CSA-C22.2 No. 250.13
	CSA-C22.2 No. 250.13
	׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ 
	תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ 

	IEC/EN 61347-1 IEC/EN 61347-2-X Series IEC/EN 62031 
	IEC/EN 61347-1 IEC/EN 61347-2-X Series IEC/EN 62031 
	,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה 
	םתמאתהו םייטירק תוחיטב ;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב תמ ,הקראה תופיצר,הצירפ ח 
	ת תרקבהרוא 

	TR
	׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ
	תיילע ,)דודיבה תודגנתה ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט רצומה הנבמ לש ינטרפ חותינ 

	UL 1012
	UL 1012
	תוילמשח תוקידבל הקידב דויצ
	יביכר תריקס ,ןקתה תושירד לומ 

	UL 1310
	UL 1310
	,תותוא יפקשמ ,דדומ יבר( ילמשח
	םתמאתהו םייטירק תוחיטב 

	CSA-C22.2 No. 107.1 CAN/CSA-C22.2 No. 223 
	CSA-C22.2 No. 107.1 CAN/CSA-C22.2 No. 223 
	חתמל ד"בצ ,הגילז םרז ידמ תופיצר ,דודיבה תודגנתהו הצירפ 
	;ןקתה תושירדל ,הגילז םרז( תוילמשח תוקידב
	חוכ יקפס 

	IEC/EN 61558-1
	IEC/EN 61558-1
	םיבורפ ,הרוטרפמט ירגוא ,)הקראה
	,הצירפ חתמ ,הקראה תופיצר

	IEC/EN 61558-2-X Series
	IEC/EN 61558-2-X Series
	׳וכו םולקא ירונת ,םיינכמ
	,)דודיבה תודגנתה תיילע ׳וכו תוינכמ תוקידב ,הרוטרפמט 


	: 
	הרעה
	בצ ,םינקת תואמגוד הגיצמ הלבטה.םיקדבנ םירצומו ד" 

	ןוגימ תוכרעמו תונולח

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
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	י"ת 4570 י"ת 1068-2י"ת , 1509-2 י"ת 23י"ת , 1212י"ת , ,5044 י"ת 6185 י"ת 938 י"ת 1568 י"ת 1847י"ת , 5840 י"ת 4422 י"ת 101י"ת , 950, י"ת 8888 כ"מפמ 196י"ת , 21 י"ת 5555 
	י"ת 4570 י"ת 1068-2י"ת , 1509-2 י"ת 23י"ת , 1212י"ת , ,5044 י"ת 6185 י"ת 938 י"ת 1568 י"ת 1847י"ת , 5840 י"ת 4422 י"ת 101י"ת , 950, י"ת 8888 כ"מפמ 196י"ת , 21 י"ת 5555 
	י ,ירוזחמ לועפת ינקתמןוניס תוליע ,ץחל ילפמ ,תוקיפס תקידב םיימנידו םייטטס סמועדוקפתו ירוזחמ לועפת ינקתמ חור יסמועבלוהו ירוזחמ לועפת ינקתמ,ם שאב תודימעל רונתםלוה תקידב ןקתמ ההובג הרוטרפמטו הקידב תלוכי ןיא .תיאמצע שיש תוחוקלה לצא םיקדוב םיאתמ הקידב דויצ םהל,ירוזחמ לועפת ינקתמ לותיפו הסמעהפת ןקתמירוזחמ לוע תומיטאב דוקפתודוקפתו ירוזחמ לועפת ינקתמהפילשו הסמעה ןקתמ
	תוידוקפתו תוילועפת תוקידב תחת םיסמוע תוידוקפתו תוילועפת תוקידב תןכת /חור יסמוע תח תוידוקפתו תוילועפת תוקידב תעב םג תוקדבנ שא תותלד רתאב ןתנקתה .תוחיטב תוקידב םלוהב תודימע ה תוכיאוםוסיח תוידוקפתו תוילועפת תוקידב תןכת /חור יסמוע תחתוידוקפתו תוילועפת תוקידב תחת םיסמוע :תוידוקפתו תוילועפת תוקידב ץוציפ ייוסינב הדימע תוידוקפתו תוילועפת תוקידב תוידוקפתו תוילועפת תוקידב 
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	יבק)רק יוצימ( ןמוטיב תלוכת תע הדבעמל האבוהש המגוד לש
	טלפסא 

	TR
	,טלפסא תובורעת בוברעל רסקימ ,טלפסא קודיה שיטפו תופיפצ תקידבל רישכמ יביטקפא תיתרואית 
	האלמ תכרעמ לשרמ תקידב הדבעמב
	טלפסא 

	TR
	םילילג חודיק תונוכמ
	ודיקשיבכהמ לילג ח
	טלפסא 

	ב"נ 13.400
	ב"נ 13.400
	תופיפצ תקידבל רישכמ תיטרואית תילמיסקמ
	תיטרואית תילמיסקמ תופיפצ -ל עצוממ(2 )תוקידב
	טלפסא 

	ב"נ 13.402
	ב"נ 13.402
	םיינזואמ ע()םימב הליקשל היצפוא ם
	טלפסא לילג תופיפצ תקידב
	טלפסא 

	ASTM D-1188
	ASTM D-1188
	רונת ,ןינפארפ ,םיינזואמ
	יוסיכ תטישב יבחרמ לקשמ תוילקיזיפ תונוכת-הוועשב
	קרקע 

	ASTM D-1556
	ASTM D-1556
	רונת ,םיינזואמ
	רמ לקשמב יבחהכיפש( המרע תוילקיזיפ תונוכת-)תישפוח
	קרקע 


	םיכרדו עקרק 
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	ב"נ 13.106
	ב"נ 13.106
	םוקאוול רישכמו תלטוטמ לוענמ םע
	 הפנ רבוע רמוחל יסחי לקשמ 4 וא 10 תוילקיזיפ תונוכת -
	קרקע

	 י"ת 1865.3
	 י"ת 1865.3
	םוקאוול רישכמו תלטוטמ לוענמ םע
	רמ לקשמ תקידבתרפופשב יבח תוילקיזיפ תונוכת - המיגדה
	עקרק 

	TR
	םוקאוול רישכמו תלטוטמ לוענמ םע 
	-הדשב טיינוטנב לש ילוגס לקשמ תוילקיזיפ תונוכת
	קרקע 

	י"ת 940
	י"ת 940
	תקידבל דחוימ רישכמ .םימל תורידח
	םרז תוקידב -םימל תורידח
	קרקע 

	כ"מפמ 68
	כ"מפמ 68
	תודגנתה תידידמל רישכמ תילמשח
	םרז תוקידב-תילמשח תודגנתה
	קרקע 

	ASTM -4647
	ASTM -4647
	דחוימ אתו רישכמ
	תויביסרפסיד (PINHOLE TESTםרז תוקידב -)
	קרקע 

	י"ת 940
	י"ת 940
	רונת ,לקשמ ,שבכמ
	תופיפצ ללוכ אולכ אלל קזוח הריזג - םגדמ
	קרקלס/עע 

	י"ת 940
	י"ת 940
	הריזג תקידבל דחוימ רישכמ םייפנכ רישכמב
	-הדבעמב םייפנכ רישכמב הריזג הריזג אלל תזקונמ יתלב הקידב הרישי הריזג-)הריהמ( היצדילוסנוק עקרק ץעוי ךרוצל הקידב -'קנ לכל קרק לש םירטמרפ תלבקלתיוז ע יזלהוקו ימינפ ךוכיח אל תזקונמ הקידבהיצדילוסנוק רח הרישי הריזג -תוירלונרג תועקרקב 'קנ לכל 
	הכר עקרק 

	י"ת 940
	י"ת 940
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע
	קרקע 

	י"ת 940
	י"ת 940
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע
	קרקע 

	י"ת 940
	י"ת 940
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע
	אל תזקונמ הקידבהיצדילוסנוק רח קרקב-תויביזהוק תוע 'קנ לכל הרישי הריזג 
	קרקע 


	םיכרדו עקרק 
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 940
	י"ת 940
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע
	הקידב רחאל תזקונמ יתלב קרקב היצדילוסנוק-תויביזהוק תוע 'קנ לכל הרישי הריזג 
	קרקע 

	ASTM D-2850
	ASTM D-2850
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע 
	תיבחרמ הריזג Q--)היצדילוסנוק אלל תזקונמ יתלב( 'קנ לכ תיבחרמ הריזג 
	קרקע

	ASTM D-4767
	ASTM D-4767
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע 
	תיבחרמ הריזג -R תזקונמ יתלב( אל-)היצדילוסנוק רח 'קנ לכ תיבחרמ הריזג 
	קרקע

	ASTM D-4767
	ASTM D-4767
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע 
	תיבחרמ הריזג S-אל תזקונמ(- )היצדילוסנוק רח 'קנ לכ תיבחרמ הריזג 
	קרקע

	ASTM D-4767
	ASTM D-4767
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע 
	תיבחרמ הריזג CU-)היצדילוסנוק רחאל תזקונמ יתלב( - ירלונרג רמוחל 'קנ לכ תיבחרמ הריזג 
	קרקע

	ASTM D-4767
	ASTM D-4767
	מתיבחרמ הריזגל תוקידב 'ע 
	תיבחרמ הריזג CUזקונמ יתלב( -רמוחל )היצדילוסנוק רחאל ימ ץחל תדידמ ללוכ ,יביסאוק 'קנ לכ תיבחרמ הריזג-םיבובקנ 
	ת

	קרקע

	ASTM D-2435
	ASTM D-2435
	ריטמורדילסנוק
	היצדילוסנוק - תיטיא היצדילוסנוק
	קרקע 

	ASTM D-2435
	ASTM D-2435
	ריטמורדילסנוק
	- תירוזחמ תיטיא היצדילוסנוק היצדילוסנוק
	קרקע 

	ASTM D-2435
	ASTM D-2435
	ריטמורדילסנוק
	תיטיא היצדילוסנוק מ דחתירוזח היצדילוסנוק- החיפת ץחל ללוכ
	קרקע

	ASTM D-4546
	ASTM D-4546
	ריטמורדילסנוק
	תיטיא היצדילוסנוק מ דחתירוזח ללוכ שהיצדילוסנוק - החיפת רוע
	קרקע

	ASTM D-5333
	ASTM D-5333
	ריטמורדילסנוק
	לש סרה - היצדילוסנוק-טיימ םימו סמוע יאנתב עקרק
	קרקע 


	םיכרדו עקרק 
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 940
	י"ת 940
	הרושמ
	הרושמב תישפוח החיפת
	הנמש תיסרח/עקרק 

	ASTM D-4546
	ASTM D-4546
	,רטמורדלסנוקל רישכמ רונת ,תולוקשמ
	להחיפת ץח
	הנמש תיסרח/עקרק 

	ASTM D- 2938
	ASTM D- 2938
	,רטמורדלסנוקל רישכמ רונת ,תולוקשמ
	אולכ אלב ץחל תקידב
	דבקילסב תוע 

	ASTM D-3967
	ASTM D-3967
	תולוקשמ ,רונת ,רוסמ ,שבכמ
	יקב תקידבתינאיליזרב הע
	דבקילסב תוע 

	ASTM D- 3148
	ASTM D- 3148
	רונת ,שבכמ ,תולוקשמ ,םינשייח
	תרזעב ןוסאופ םדקמ תעיבק דמ תווע ילמשח
	דבקילסב תוע 

	ASTM D-2664
	ASTM D-2664
	את HOEKשבכמ ,
	הריהמ תיבחרמ הריזג אתב HOEK'קנ ,
	דבקילסב תוע 

	ASTM D-2845
	ASTM D-2845
	,ינוסרטלוא רישכמ ,םינזואמ םינשייח
	טידנפ רישכמב תילוק-לע תוריהמ
	דבקילסב תוע 

	ASTM D-4972 
	ASTM D-4972 
	)PH METER(
	הבגה PH רישכמב הנכה אלל (PH METERהנושאר המגוד- )
	דבקילסב תוע

	TR
	הליקש רונת ,חדקמ
	צמה לש תוביטר %ע ףוצירל תחתמ םייקה
	חלו 

	ASTM-E1551+E2340 
	ASTM-E1551+E2340 
	Dynatest friction tester
	הקלחהל תודגנתה
	בכשיטלפסא י 

	AASHTO pp37-00 Pp 50-53 Astm E950 , E1364 E1926 
	AASHTO pp37-00 Pp 50-53 Astm E950 , E1364 E1926 
	Dynatest RSP5051
	תוילג
	בכשיטלפסא י 

	Astm D4694-96+D4695-96 
	Astm D4694-96+D4695-96 
	DYNATEST HWD 
	HWD
	צמ ,טלפסא ישיבכעםי המדאו 


	םיכרדו עקרק 
	דלשירצומ
	ו הנבמה סוסיב בלשמ היינבה ךילה לכ יווילו רתאב תוקידבדלשה םויס דע 
	ו הנבמה סוסיב בלשמ היינבה ךילה לכ יווילו רתאב תוקידבדלשה םויס דע 


	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 26 
	י"ת 26 
	ריס ,ךמוס תקידבל סונוק 7 רטיל רמ לקשמ תקידבלןקתמ ,ריואו יבח תקידב ןקתמ ,םידירולכ תקידבל ימ תורידחייוניש תקידב ןקתמ ,ם תורשקתה תקידבל רוטקורפ ,ךרוא ריס ,ןוטב 8 'דבל רטיל ,םימ תשרפה תקידב רובע SCC הקידב ינקתמ טס
	תלוכת ,יבחרמ לקשמ ,ןוטבה ךמוס תורידח ,רולכ ינוי תרידח ,קזוח ,ריוא תורשקתה ,ןוטבה תוצווכתה ,םימ תוקידב ,םימ תשרפה ,ןוטבה SCC
	תרעושקו ירט - ןוטב תובוי 

	י"ת 896 
	י"ת 896 
	,סונוק ,ןוטב תובורעתל לברע ריס 7 ,ריואו יבחרמ לקשמ רטיל שבכמ ,תורשקתהל םיטקיו קזוח תקידבל
	רמ לקשמ ,ןוטבה ךמוס,יבח תורשקתה ,קזוח ,ריוא תלוכת תוימיכ תוקידב ,ןוטבה
	מןוטבל םיפסו 

	י"ת 1920/1 
	י"ת 1920/1 
	לברע ,קזוח תקידבל שבכמ ריס ,עוריש ןחלוש תובורעתל לש ריואו יבחרמ לקשמ 1 תוקמטצה תקידבל ןקתמ ,רטיל תקידבל תועבט ,תישפוח תנסורמ תוקמטצה
	תלוכת ,יבחרמ לקשמ ,ךמוס ,ריוא תוגיפס ,תוקמטצה ,קזוח .הפילש ,םימ ידא ,תיראליפק
	יטסב לע חייגוסל טנמצ סיו נפ(ח ,םי)הצברה ,ץו 

	TR
	הביבסב תוקידב :תודחוימ תוקידב היילב :תימי 

	י"ת 3970 
	י"ת 3970 
	לברע ,קזוח תקידבל שבכמ ריס ,עוריש ןחלוש תובורעתל לש ריואו יבחרמ לקשמ 1 רטיל 
	י תאיצמןמז ,סבג/םימ סח תלוכת ,הפילש קזוח ,תורשקתה .תוישק סבג ןרשק
	טיגוסל סבג חייו 

	י"ת 1414/1+2 
	י"ת 1414/1+2 
	תל לברעתקידבל שבכמ ,תובורע ידא תקידבל םולקיא את ,קזוח תלוכת תקידבל רוטקיסיד ,םימ תוביטר 
	תלוכת ,יבחרמ לקשמ ,קזוח ,םוח תוכילומ ,תוביטר תודימע תוגיפס ,הפילש ,הפירשב תיראליפק 
	טח ימרת חיינוציי נפומיי 

	י"ת 5449 
	י"ת 5449 
	תועבט ,תובורעתל לברע ,תנסורמ תוקמטצה תקידבל תמירזו ייוחיא תקידבל ןקתמ שבכמ ,ךרוא יונישל ןקתמ ,הדמה הקיחש ןפוא ,קזוח תקידבל
	יוניש ,תיראלפק תוגיפס ,קזוח יא ,המירזיוניש ,תוישק ,הדמה יוח תויטסלא לודומ ,הקיחש ,ךרוא
	תסלפתמ הדמ 

	י"ת 1 
	י"ת 1 
	םיטקיו ,קזוח תקידבל שבכמ ,ןיילב רישכמ ,תורשקתה תקידבל חפנ רובע היילטש-הל טחמ טנמצה
	תוקד ,חפנ ,תורשקתה ינמז ,קזוח תוימיכ תונוכת הניחטה
	טנמצ 

	י"ת 2378/1
	י"ת 2378/1
	:הדידמ דויצ קזוח תקידבל שבכמ םירונת ,םיינזאמו רפילק
	תוללוכה הליגר הביבס תוקידב ,תימינ תוגיפס ,תוגיפס ,קזוח יבחרמ לקשמ הביבסב תוקידב :תודחוימ תוקידב םוהיז תביבסו תימי
	בט ןבאפיחל תיעה ביט - יוןבא 


	דלשירצומ
	דלשירצומ

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 5566/1
	י"ת 5566/1
	,הדידמ דויצ ,קזוח תקידבל שבכמ ש ןפואםירונת ,הקיח
	הפיפכב קזוח ,רבשה סמוע תודגנתה ,הקיחש ,תימינ תוגיפס הקלחהל 
	בט ןבארל תיעה ביט - ףוציןבא 

	י"ת 8
	י"ת 8
	,הדידמ דויצ ,קזוח תקידבל שבכמ ש ןפואםירונת ,הקיח
	רומיג ,תודימ ,הקיחש ,קזוח
	חיראו ינבאטב יצירל ןוףו נבא(בלתשמ םי)תו 

	י"ת 6
	י"ת 6
	,הדידמ דויצ ,קזוח תקידבל שבכמ ש ןפואםירונת ,הקיח
	,הקיחש ,רבשה ץמאמ ,קזוח תודימ ,םימגפ ,הקלחה ,תוגיפס
	ראצארט יחיו 

	י"ת 1872/1 
	י"ת 1872/1 
	:הדידמ דויצ קזוח תקידבל שבכמ םירונת ,םיינזאמו רפילק
	,תימינ תוגיפס ,תללוכ תוגיפס רמ הסמ ,קזוחתוכילומ ,תיבח תימרת :תדחוימ השירד יפל תוקידב ,תויטסלא לודומ ,םיחלמ תושבגתה תודימע ,ימרת תוטשפתה םדקמ הלוגס הרטלוא הנירקב 
	כאלמ ןבא יחיראתוחל תיופיי ה ביט -ןבא 

	י"ת 5,268,6565 
	י"ת 5,268,6565 
	:הדידמ דויצ קזוח תקידבל שבכמ םיינזאמו רפילק
	,תיבחרמ תילוגס הסמ ,קזוח תימרת תודגנתה ,הנירק תקידב
	לבנבל םיקויהי 

	י"ת 1490/1 
	י"ת 1490/1 
	תקידבל שבכמ תרידחו קזוח ל את ,רמסמדויצו םירונת ,תוח הדידמ
	 ,תודימ העיקש ,הפיפכב תודימע ל אתבשאר תרידחל תודגנתה ,תוח ,הפרשב גוויס ,חולה תוישק ,רמסמ שאל תודימע
	ל( סבג תחול,ליגר חו מעםימ די מעב תודי)שא

	 י"ת 215/1+2
	 י"ת 215/1+2
	 רונת 500 משבכמ ,סויסלצ תוע תקידבל םיזגרא ,קזוח תקידבל הדידמ דויצ ,םימ תורידח
	רה תודימ,םימל תורידח ,ףע הפיפכב תודימע
	רסרח( םיפעטבו תי)ןו 

	י"ת 4491 
	י"ת 4491 
	:הדידמ דויצ קזוח תקידבל שבכמ םירונת ,םיינזאמו רפילק
	תילוגס הסמ ,םימ תוגיפס ,תודימ ,הפיפכב רבשה ץמאמ ,תיבחרמ הירגיסב תודימע ,הפרשב הבוגת ,בוטרו שבי םוחב תודימע ,תרעוב ,המתכהב תודימע ,םלוהב תודימע םימגפ תקידב ,הטירשב תודימע 
	תוחול פ ןבאלוחטשמל תירמיי בעהדו 

	י"ת 1554/1+2 
	י"ת 1554/1+2 
	תקידבל שבכמ ש ןפוא ,קזוח,הקיח ,םיינזאמו רפילק :הדידמ דויצ םירונת
	,תוגיפס ,תיבחרמ הסמ ,תודימ ,םימגפ ,הקיחש ,רבשה סמוע ,הפיפכב קזוח ,הילבב תודימע הקלחהל תודגנתה
	פיחל תוחולגרדמ יותו: בט ןבאמעתי צארטמוו 


	דלשירצומ
	דלשירצומ

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	הקידבה דויצ
	?םיקדוב המ
	קדבנה רצומה 

	י"ת 3306 
	י"ת 3306 
	רישכמ ,קזוח תקידבל שבכמ :הדידמ דויצ הקיחש תקידבל םירונת ,םיינזאמו רפילק
	הסמ ,םימ תוגיפס ,הרוצו תודימ רמ,הפיפכב קזוח ,הקיחש ,תיבח הבוגת ,םיימיכ םירמוחב תודימע ,הקלחהל תודגנתה ,הפרשב ,המתכהב תודימע ,םלוהב תודימע םימגפ ,הטירסב תודימע 
	פ ןבאמ הפצר תכרעמלותירמי 

	י"ת 1490/4
	י"ת 1490/4
	רפילק ,רטמורקימ :הדידמ דויצ
	יליפורפה תודימ ,הנבמו הרוצ,ם ,יופיצה לקשמו ןוולגה יבוע קזוח ,תוגרבתה רשוכ תקידב יתמ קזוח ,העינכלתוכראתה ,הח 
	רפליפונ אל םישוושעה םיאםיי הדלפ חפ 


	Figure
	הקימרק 
	הקימרק 
	הקימרק רומיג ירצומ תוקידב ןווגמ םינרציו םינאובי ,םייטרפ תוחוקל רובע 
	הקימרק רומיג ירצומ תוקידב ןווגמ םינרציו םינאובי ,םייטרפ תוחוקל רובע 
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	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
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	י"ת 314
	י"ת 314
	תוגיפס
	הקימרק יחירא 

	י"ת 314
	י"ת 314
	קזוח שבכמ
	קזוח
	הקימרק יחירא 

	י"ת 314
	י"ת 314
	תקידבל רישכמ תודימו תוימומקע
	תודימו תוימומקע
	הקימרק יחירא 

	י"ת 314
	י"ת 314
	הקיחש תקידבל רישכמ
	הקיחש
	הקימרק יחירא 

	י"ת 314
	י"ת 314
	בלקוטוא
	תוקדסה
	הקימרק יחירא 

	י"ת 314
	י"ת 314
	תודחוימ תוסימת ,תילאוזיו
	תוצמוחו המתכה ,םימגפ
	הקימרק יחירא 

	י"ת 2279
	י"ת 2279
	הקלחה
	הקימרק יחירא 


	Sect
	Figure
	םינבמ תודימע 
	ו תוסרוה אל תוקידב ןווגמוליבח.םייטרפ תוחוקלו םימזי ,םינלבק רובע חוקלה יכרצל תומאתומ תוקידב ת 
	ו תוסרוה אל תוקידב ןווגמוליבח.םייטרפ תוחוקלו םימזי ,םינלבק רובע חוקלה יכרצל תומאתומ תוקידב ת 
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	2378 קלח 1 2378 קלח 2 2378 קלח 2 י"ת 252 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 1503 
	2378 קלח 1 2378 קלח 2 2378 קלח 2 י"ת 252 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 י"ת 1503 
	לקשמ ,רונת ,הציחל שבכמ ,רוסמ רטמ ,רבילק הפילש תנוכמ העיקש ידידמ ןקסורפ/רטמופורפ המלצמ ,ןקסורפ/רטמופורפ רבילק ,ןושיטפ ,תימרתתר שיטפעןילתפונפ ,חודיק רישכמ/ןושיטפתימרת המלצמ קרק רדוח ראדרע קש ,הדידמ ינועש 50 ,וליק רישכמ ,חוכ דמ ,הציחל ק'ג החדקמ ,הגרבמ ,תורמלק ,הפילש
	ןבאה ביט וציבןבאה תבכרה ע )תשר/ןתיווז( םיגרב תפילש ה יוסינהסמעןויזה םוקימ/יוסיכ יבוע א"מת 38 הנבמ רקס + ןוטבה ינפ חטש תוישק תקידב היצנוברקה קמוע םייביטקורטסנוק םיטנמלא יוהיז צמאבימרת םוליצ תוע םכמ תועצמאב הקידב רדוח קרקע הציחמ דוקפת
	חפיוןבא י חופיי ןבא חופיי ןבא םייביטקורטסנוק םיטנמלא ןוטבמ טנמלאביטקורטסנוק םיטבמ םייןו טנמלאביטקורטסנוק םיטבמ םייןוןוטבמ םיטנמלא ןוטבמ םיטנמלאטנמלאביטקורטסנוק םיטבמ םייןו חממה תוצינקתוינבב תוםיני 


	םינבמ תודימע 
	םינבמ תודימע 
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
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	י"ת 918 AWS D 1.1 ןימזמ טרפמ יפל י"ת 2752 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 קלח 1139 1 
	י"ת 918 AWS D 1.1 ןימזמ טרפמ יפל י"ת 2752 י"ת 26 קלח 7 י"ת 26 קלח 7 קלח 1139 1 
	רוטקטיסופ רוטקטיסופםיקיקלח יירפס ,קוי רישכמ לזונ / םייטנגמ רדוח טנמומ דמ תימרת המלצמ את יצח + רטמופורפינוסארטלוא רישכמםיפיעס תמאתה תקידב ןקתל ירפכ ידע -
	בצ יבועע ןווליג יבוע םיקדס יוליג /ךותיר ביט םיגרב קודיה טנמומ צמאב תוליזנ רותיאתוע ימרת םוליצ ילמשח לאיצנטופ ישרפה תקידב ןוטבב הפוצמ אל הדלפ ןויז לש ךותיש תובקעב םיללח רותיאו ןוטבה ביט םוגיפה םגד תמאתה ןקתה תושירדל 
	בצ רחאל תודלפע ג רחאל תודלפליוןו דלפךותיר רחאל תו םיגרב אטינפמ םינבמ םוי דחתוחלו םימ תרי וזמ ןוטבמ םיטנמלאןיי טבמ םיטנמלאןו פםיפקז ימוגי 


	Figure
	ךילהת יקדבמ 

	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
	ןקתה רפסמ
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	תי״ 19 תי״ 27 תי״ 489-2 תי״ 489-1 תי״ 466-5 תי״ 658-1+2 תי״ 1923-2 תי״ BS 4251 
	תי״ 19 תי״ 27 תי״ 489-2 תי״ 489-1 תי״ 466-5 תי״ 658-1+2 תי״ 1923-2 תי״ BS 4251 
	יקש דמ ,לגרס ,רטמע ,שושיג ילע ,רטמ ,לגרס יבוע דמ ,רטוק דמ ,יבוע דמ ,שושיג ילע ,רטמ ,לגרס חיחז דמ ,רבילק ,הייעטה דמ שושיג ילע ,יבוע דמ ,רטמ ,לגרס ,קמוע דמ ,ןתיווז ,לגרס ,רטמ חיחז דמ ,רבילק ,יבוע דמ ,רטוק דמ ,סלפ ,רטמ הפילשל ק'ג ,ןתיווז ,יבוע דמ ,רטוק דמ ,סלפ ,רטמ חיחז דמ ,ןתיווז הסמ תקידבל ריס ,סונוק ,לגרס סלפ ,םיינזאמ ,תילוגס 
	תוירטמואג תודימ ,רומיג ,תוירטמואג תודימ התומיטא ,הסמע ,הסמעה ,רומיג ,תוירטמואג תודימ טהיקש ,לקשמ ,הייעהפילש ,הע,רומיג ,הירטמואג העיקש ,הסמעה ,הסמעה ,תוירטמואג תודימ םילבק תגיסנה ,תוירטמואג תודימ,המע הכירד יבלש ,תומיטע ,תוירטמואג תודימ ןויז רטוקו םוקימ רמה תילוגס הסמ,ןוטב לש תיבח ןוטבה ךמוס 
	נבאהפש י ניצרולג תוליןוטבמ םיי סכמאתל םיהרקב י הרקב יאתל תורקת תולולח תולבטמ תורקת ילוחימורט תוןוטבמ תו אתלהרקב י צייטנמלא רוטבל םירט ןומוי מה ףות חפנ תקידבלברע 


	הקורי היינב 
	הקורי היינב 
	היינב תיתודידי הביבסל תדדועמ ןוכסח ,היגרנאב ,םימב ירמוחב ,םלג םוצמצ העפשה תילילש לש םינבמה לע הביבסה תועצמאב שומיש דיבע תויגולונכטבו תריציל תביבס םירוגמ .האירב ןונכת בשחתמה יאנתב הביבסה .תלכשומ םיבאשמ תכירצו 
	היינב תיתודידי הביבסל תדדועמ ןוכסח ,היגרנאב ,םימב ירמוחב ,םלג םוצמצ העפשה תילילש לש םינבמה לע הביבסה תועצמאב שומיש דיבע תויגולונכטבו תריציל תביבס םירוגמ .האירב ןונכת בשחתמה יאנתב הביבסה .תלכשומ םיבאשמ תכירצו 
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	תי״ 5282
	תי״ 5282
	רקוס י"ע
	היגרנא תכירצ יפל םיניינב גוריד
	גוריד נכת - הנבמל יטגרנאןו 

	תי״ 5282
	תי״ 5282
	רקוס י"ע
	היגרנא תכירצ יפל םיניינב גוריד
	גוריד - הנבמל יטגרנא ב + ןונכתוציע 

	תי״ 1045
	תי״ 1045
	רקוס י"ע
	ךותמ םיניינב לש ימרת דודיב הינבו ןונכת קוח
	דיבינב לש ימרת דוןונכת - םיני 

	תי״ 1045
	תי״ 1045
	רקוס י"ע
	ךותמ םיניינב לש ימרת דודיב הינבו ןונכת קוח 
	דיבינב לש ימרת דו- םיני ב + ןונכתוציע 


	היינב 
	היינב 
	ספיספו םיפוציר ,ןבא יופיח ,חיטל רומיג תוקידב 
	ספיספו םיפוציר ,ןבא יופיח ,חיטל רומיג תוקידב 
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	י"ת 1920 קלח 2
	י"ת 1920 קלח 2
	סלפו םילגרס ,הפילש רישכמ רבילקו
	קזוחו תוילג ,תוירושימ ,תויכנא תיריצ הכישמב תוקבדיה מ תוריקוביקב םיפוחתוריק בוטר ע 
	מטה תכרעח ,חיםינפו ץו 

	י"ת 2378 ויקלח לע 
	י"ת 2378 ויקלח לע 
	,הפילש רישכמ ,ךותיח קסיד ,םימאתמ ,ילוארדיה ק'ג )רבילק( חיחז דמ ,רטמ
	םיפוחמ תוריק ,שבי עוביקב םיפוחמ עוביק בולישב הקבדהה תטישב יימורט םיטנמלא ,ינכמםיפוחמ ם תוטישו ,רתאב תושעותמ יופיח לופכה ריקה תטישב םיפוחמ תוריקעוביקה תטישב תוריק יופיח תטישב תוריק יופיח ,בוטרה 
	קתח תוכרעמ לש םתוניפיוםיי שקחימ םיעבט ןבאתי 

	י"ת 1872 ויקלח לע 
	י"ת 1872 ויקלח לע 
	,הפילש רישכמ ,ךותיח קסיד ,םימאתמ ,ילוארדיה ק'ג )רבילק( חיחז דמ ,רטמ
	,ינכמ עוביק בולישב הקבדהה תוטישו םיפוחמ םיימורט םיטנמלא ותמ יופיחםיטנמלא ,רתאב תושע מ םיימורטיופיח תוטישו םיפוח רתאב תושעותמ
	קתח תוכרעמ לש םתוניפיוםיי שקחימ םידיחיכאלמ ןבא תותותי 

	י"ת 1555 ויקלח לע 
	י"ת 1555 ויקלח לע 
	,הפילש רישכמ ,ךותיח קסיד ,םימאתמ ,ילוארדיה ק'ג )רבילק( חיחז דמ ,רטמ
	הקימרק יחיראו ספיספ תכרעמ :םיניינבב יופיחלו ףוצירל ףוציר,םינפ,ץוח םייופיחו עוביקב שבי
	כרעמ תקידבציר לש תוחו ףופיוםיי ספמו ספיחיראמרק יהקי 

	י"ת 5075
	י"ת 5075
	דקמרישכמ ,חודיק תוסוכ ,הח )רבילק( חיחז דמ ,הפילש
	רמב חיטםינגומ םיבח
	מכרעצ לש תוופיחו םייפיוםיי םינגומ םיבחרמב 

	י"ת 4577
	י"ת 4577
	שץחל ןוע
	רמ תומיטאםינגומ םיבח
	םיטלקמל תקידב םינגומ םיבחרמלו 

	י"ת 4570 ויקלח לע
	י"ת 4570 ויקלח לע
	שץחל ןוע
	תונקתומה ןוניס תוכרעמ םינגומ םיבחרמב 
	מ תקידבכרעאל תורוורו ניסלוא לש ןוווםיטלקמב רי 

	י"ת 799 
	י"ת 799 
	-
	תילאוזיו הקידב
	הנטנא תקידב 

	י"ת 5139 
	י"ת 5139 
	-
	תילאוזיו הקידב
	דבלושכמ תקיט יהסי 


	היינב 
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	י"ת 1173 
	י"ת 1173 
	-
	תילאוזיו הקידב
	עלוק תקידבםיקרב י 

	י"ת 1142
	י"ת 1142
	רוטקידניאו ילוארדיה ק'ג ינאכמ
	ה תקידבהקידבו הסמע סמו תוקעמל תירטמואגםידע
	םידעסמו תוקעמ 

	י"ת 1920.2 י"ת וא 1924 י"ת וא 1925
	י"ת 1920.2 י"ת וא 1924 י"ת וא 1925
	רבילקו סלפ ,םילגרס
	חיוטמה חטשמה תויכנאו תוירושימ
	חיטה תכרעמ 

	TR
	םיסלפמ ישרפה,תוימוקמ תויטס 

	י"ת 1555.3 י"ת וא 1629 י"ת וא 5566.2
	י"ת 1555.3 י"ת וא 1629 י"ת וא 5566.2
	רבילקו סלפ ,םילגרס
	תוביטר ,םיכומס םיחירא ןיב ( תיתשתהישרפה ,)טאגרגא/לוח ,םיכומס םיחירא ןיב םיסלפמ 
	צירה תכרעמףו 

	TR
	םימגפו זוקינ יעופיש 

	י"ת 1205
	י"ת 1205
	רבילקו סלפ ,םילגרס
	בט ןבא וא הקימרקתיע
	שופיאת תפצר ע את לדוג + 

	TR
	תקידב ,תוינכות לש ןמויק תקידב 

	TR
	לש הנקתה תקידב ,םירצומ 

	TR
	תוינכותל המאתה תקידב ,תכרעמ 

	TR
	,תכרעמ לש תומיטא תקידב 

	TR
	םיימינפ הפירש יזרבו םיטנרדיה 

	י"ת 1205 ויקלח לע
	י"ת 1205 ויקלח לע
	סלפ ,םילגרס ,ץחל דמ
	ןיינבל ץוחמ תרנצ ,םיינוציחו
	קידבמ תותוברברש תוכרע 

	TR
	םניא רשא םימ תזקנמה 

	TR
	תא תלבקמה תרנצ,םיכפש 

	TR
	מו תורידהמ םיכפשההריבע 

	TR
	בויבה תכרעמ לא םתוא 

	TR
	ןיינבל תחתמ תרנצה לא וא 

	י"ת יפל 579
	י"ת יפל 579
	סלפ ,רטמ
	מ תוקידבומרת תויראלוס תכרע תוצלואמ וא תוינופיס
	דבס תוכרעמ תוקילוראתוי 

	י"ת 158 ויקלח לע
	י"ת 158 ויקלח לע
	-
	מ תוקידבומרת תויראלוס תכרע תוצלואמ וא תוינופיס
	קידבמ תוכרעזג תו 

	TR
	תנכהו תווצאמ ןוטב ימגדמ תליטנ 

	TR
	תואמגודה הקידבל םימגדמ 

	TR
	ומםלקואמ הרפשא רדחל תורבע

	 י"ת 26 קלח 1,4 3,1
	 י"ת 26 קלח 1,4 3,1
	רבילק ,םישבכמ
	י"ת יפל( 26 קלח 3)
	טנלירט ןוטב וי 

	TR
	לב םייתסמוםימגדמה תציח

	TR
	 י"ת יפל( 26 קלח )4.1 


	היינב 
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	י"ת יפל 26 קלח 6 י"ת יפל 1476 קלח 2 י"ת יפל 1476 קלח 3 י"ת יפל 1476 קלח 1 י"ת יפל 26 קלח 2.1 י"ת יפל 26 קלח 7 י"ת יפל 940 קלח 4.2 וא קרק ץעוי לש טרפמ יפלע י"ת 466 קלח 3 קרק ץעוי טרפמע י"ת 1513 
	י"ת יפל 26 קלח 6 י"ת יפל 1476 קלח 2 י"ת יפל 1476 קלח 3 י"ת יפל 1476 קלח 1 י"ת יפל 26 קלח 2.1 י"ת יפל 26 קלח 7 י"ת יפל 940 קלח 4.2 וא קרק ץעוי לש טרפמ יפלע י"ת 466 קלח 3 קרק ץעוי טרפמע י"ת 1513 
	לפכומרט - הדידמ ירישכמ םילילג חודיק תנוכמתורוניצ ,םימ ץחל דמתורוניצ ,םימ ץחל דמםוטיאל םידעיומה םינולב הדידמ לגרס + םיבזרמהדעוימה ינקית סונוק תקידבל הטימחתר שיטפעתקידבל תידועי הדווזמ טיינוטנב ףיחרתםינוש םילדגב תונחבמ זילפ סונוק +תוקידבל דעוימה דויצ םע הדווזמ טיינוטנב ףיחרת רבילקו םישבכמ ,לקשמ
	ןפואב ןוטבה תרוטרפמט תקידב פנ יבר םיטנמלאב ףיצר,ח הנקתה ןנכתמ תשירד פ"ע םיטנמלאמ ןוטב ילילג תאצוה קזוח תקידבל תומיטא תקידב + תיתוזח הקידב הנבמה תונולח/תוריק תומיטא תקידב + תיתוזח הקידב תומיטא תקידב ,עפושמ גג ןיינבה תפטעמ תומיטא תקידב + תיתוזח הקידב הנבמה תספרמ/גג ןוטבה תעיקש תקידב תוקידב :ןוטב תקידבל הטיש יושק ןוטב לש תינסרה אל וקיפתכירד לע ח חכ / םינגוע נ רייתשמה תליעחוקיפה( ןגוע צבתמתכירד ןלבק לע ע ה)ןימזמה םעטמ םינגוע ,סיידה תונוכת לש האלמ תקידב ,םימ תשרפה ,קזוח תוליזנו חפנ יוניש טיינוטנבה ףיחרת תונוכת תקידב קרקה ץעוי טרפמ יפלע ,תוגימצ ,תופיפצ( ,תויצמוח )םימ תשרפה ,לוח תלוכת ה תליטנםימגדמ תנ
	מרטםירלפכו דיקלג חוליטבב םיושק ןוי תורטמה רטמהגג תופושמ תוםיע תופצה סךמו דבטפ תוקיתר שיע דבעמ- הדש תו עםינגו דבעמד - הדש תוסיי דבעמטנב - הדש תוינוטי לקטב תוקידב 
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	הינבהו ןונכתה תונקת םיטנוולר םינקתו ףקת םייק ילארשי ןקת לכ תוריד רכמ קוח יפל י"ת 1918 ויקלח לע תושיגנל םיוולנ םינקתו
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	הינבהו ןונכתה תונקת םיטנוולר םינקתו ותרודהמב תוריד רכמ קוח ןכתשמל ריחמ ללוכ .תיטנוולרה חוקלה תשקב יפ לע ןונכת תונקת ,תושיגנ תונקת תורישה תושיגנ תונקת ,הינבו ינקתו 1918 ויקלח לע 
	תולכירדא תוינכת תרקב ,הדובע תוינכת ,הקשומרג( )..'וכו תומישר המאתהב רכמ טרפמ תנכה ןויפאו הינב רתיהל השקבל חוקלה לשתושירדל המאתהב ןונכת תקידב השרומ רושיא ןתמו .תושיגנה תושיגנ רתיהל ספוט/הינב /סולכיא יושר קוחב שרדנכ 'וכו םיקסע
	נכת תרקברדא ןולכיי רכמ יטרפמ תנכה תורישגנ יתמ תושיס"ו גנושיתורישה תו 







