
רשימת תקנים ומפרטים ישראליים בתחום הבניה - עדכון אחרון יולי 2020

המקור: מכון התקנים הישראלי

מידע נוסףמעמדמחירתאריך פרסוםסוג מסמךכותרמספר תקן

תקן בריביזיהרשמי322.10 26/02/2015₪תקן ישראלי בשפה האנגליתצמנט: צמנט רגילת"י 1

237.04 30/11/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתשיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזקת"י 2 חלק 1

ת"י 2 חלק 2

שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית 

322.10 30/11/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתשל צמנט

ת"י 2 חלק 3

שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני 

102.96 30/11/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתההתקשרות וקביעות הנפח

ת"י 2 חלק 5

שיטות לבדיקת צמנט: בדיקת פוצולניות 

102.96 30/11/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתשל צמנט פוצולני

ת"י 2 חלק 6

שיטות לבדיקת צמנט:קביעת דקות 

139 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהטחינה

ת"י 2 חלק 7

שיטות לבדיקת צמנט:שיטות נטילה של 

139 31/03/2009₪תקן ישראלי בשפה האנגליתצמנט והכנת דוגמות

ת"י 2 חלק 8

שיטות לבדיקת צמנט:חום הידרציה-

139 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתשיטת התמיסה

ת"י 2 חלק 9

 שיטות לבדיקת צמנט:

חום הידרציה השיטה האדיאבטית-

174.10 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלמחצה

ת"י 2 חלק 10

שיטות לבדיקת צמנט: קביעת תכולת 

הכרום המסיס במים הנמצאת בצמנט 

(VI)237.04 30/11/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגלית

תקן בריביזיה53 01/12/1998₪תקן ישראלי בשפה העבריתאגרגאטים מינרליים ממקורות טבעייםת"י 3

תקן בריביזיה105.07 01/12/1998₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתאגרגאטים מינרליים ממקורות טבעייםת"י 3

תקן בריביזיהרשמי70.08 01/04/1999₪תקן ישראלי (מהדורה משולבת)בלוקי בטון: בלוקי קירת"י 5 חלק 1

70.08 30/06/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתבלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעותת"י 5 חלק 2

תקן בריביזיהרשמי322.10 02/09/2010₪תקן ישראלי בשפה האנגליתאריחי רצפה מטראצות"י 6

תקן בריביזיהרשמי53 15/09/1995₪גיליונות תיקון (מהדורה משולבת)מוצרי בטון טרומיים לריצוףת"י 8
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42.94 01/02/1976₪מפמ"כלוחות שבבים עשויים בשיטת טרודמפרט 13

תקן בריביזיהרשמי53 10/04/2002₪תקן ישראליאבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטוןת"י 19

ת"י 23 חלק 1

מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות 

70.08 30/08/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתלבודות: שיטות בדיקה של דלתות

ת"י 23 חלק 2

מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות 

לבודות: מלבני עץ או/וגם מלבנים 

מחומרים אחרים (למעט פלדה) 

139 31/05/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתלדלתות סובבות

ת"י 23 חלק 3

 מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות:

102.96 08/02/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתלבודות דלתות לבודות סובבות

רשמי 

חלקית

ת"י 23 חלק 4

 מכללי דלתות עץ או/וגם דלתות לבודות:

174.10 31/05/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתדלתות סובבות מעץ מקשי

ת"י 23 חלק 5

 מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות:

102.96 31/05/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתלבודות מכללי דלתות הזזה פנימיות

ת"י 23 חלק 6

 מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות:

 לבודות מכללים מוגמרים - דלתות

תקן בריביזיה70.08 31/05/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתסובבות

ת"י 26 חלק 1

בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון 

תקן בריביזיה53 31/03/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתטרי

ת"י 26 חלק 2.1

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקת 

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתשקיעה

ת"י 26 חלק 2.2

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה 

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתבשיטת ויבי

ת"י 26 חלק 2.3

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-דרגת 

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתהידוק

ת"י 26 חלק 2.4

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה 

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתבשולחן זרימה

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתבדיקות בטון:בטון טרי-צפיפותת"י 26 חלק 2.5

ת"י 26 חלק 2.6

בדיקות בטון:בטון טרי-תכולת אוויר-

תקן בריביזיה70.08 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתשיטת מד-לחץ

ת"י 26 חלק 2.7

בדיקות בטון:בטון טרי-זמן התקשרות-

תקן בריביזיה70.08 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתהתנגדות לחדירה
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תקן בריביזיה53 31/12/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתבדיקות בטון: בטון טרי- הפרשת מיםת"י 26 חלק 2.8

ת"י 26 חלק 2.9

 (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון 

תקן בריביזיה102.96 28/02/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהמתהדק מעצמו בדיקת שקיעה-זרימה

ת"י 26 חלק 2.10

 (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון 

70.08 28/02/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה במשפך-V המתהדק מעצמו

ת"י 26 חלק 2.11

 (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון 

102.96 28/02/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה בקופסת L המתהדק מעצמו

ת"י 26 חלק 2.12

 (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון 

102.96 28/02/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהמתהדק מעצמו בדיקת היפרדות בניפוי

ת"י 26 חלק 2.13

 (SCC) בדיקות בטון: בטון טרי - בטון 

102.96 28/02/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה בטבעת-J המתהדק מעצמו

ת"י 26 חלק 3

בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק 

102.96 30/06/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתצורהמידותהכנה ואשפרה

ת"י 26 חלק 4.1

בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק 

תקן בריביזיה70.08 30/06/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתלחיצה

ת"י 26 חלק 4.2

בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק 

תקן בריביזיה53 30/06/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתכפיפה

ת"י 26 חלק 4.3

בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק 

53 30/06/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתמתיחה לא ישירה

ת"י 26 חלק 5

שיטות לבדיקות בטון: תכונות בטון קשוי 

70.08 01/05/1995₪תקן ישראלילמעט חוזק

ת"י 26 חלק 5.1

בדיקות בטון: בטון קשוי- צפיפותתכולת 

תקן בריביזיה70.08 31/07/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתרטיבות וספיגות למים

ת"י 26 חלק 5.2

בדיקות בטון :בטון קשוי - עומק 

תקן בריביזיה53 31/07/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתהחדירה של מים בלחץ

ת"י 26 חלק 5.3

בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת 

102.96 31/07/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתההתנגדות לספיגות נימית

ת"י 26 חלק 5.4

בדיקות בטון: בטון קשוי- תכולת צמנט 

תקן בריביזיה70.08 31/07/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתפורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי
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ת"י 26 חלק 5.5

בדיקות בטון: בטון קשוי- בדיקת 

עמידות בשחיקה (BOHME בשיטת 

102.96 31/07/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתדסקה סובבת (מכשיר

ת"י 26 חלק 5.6

בדיקות בטון: בטון קשוי- קביעת מודול 

139 31/07/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתסקנס של אלסטיות בלחיצה

ת"י 26 חלק 5.7

בדיקות בטון: בטוןן קשוי - קביעת 

ההצטמקות בייבוש של בטון עבור 

139 31/05/2020₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדוגמות שהוכנו בשטח או במעבדה

ת"י 26 חלק 5.8

בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת 

התנגדות הבטון לפחמות (קרבונציה) - 

102.96 31/05/2020₪תקן ישראלי בשפה האנגליתשיטה לפחמות מואץ

ת"י 26 חלק 6

בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון 

שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק 

70.08 28/02/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתהלחיצה שלהן

ת"י 26 חלק 7

בדיקת בטון:בדיקות לא הורסות של 

102.96 31/12/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתבטון קשוי

תקן בריביזיהרשמי486.02 05/05/2010₪תקן ישראלי בשפה האנגליתצינורות גליליים מבטון ומבטון מזויןת"י 27

01/11/1995מערכות הגנה בכניסה לדירות מגוריםמפרט 27

מפרט 34

משטחי עבודה מבטון פולימרי מזוין 

42.94 01/04/1978₪מפמ"כלארונות מטבח

102.96 01/07/1985₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)לבידים: לבידים רגיליםת"י 37 חלק 1

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

53 01/06/1985₪תקן ישראלילבידים : לבידים עם מליא פסיסי עץת"י 37 חלק 2

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

מפרט 44

אלמנטים טרומים מאסבסט-צמנט וליבה 

42.94 01/01/1979₪מפמ"כשל חומר מבדד

42.94 01/03/1981₪מפמ"כתערובת לציפוי חיצון מצמנט מותזמפרט 50

42.94 01/05/1981₪מפמ"כ-מהדורה משולבתמתקני החסנה לעומסים בינוניים וכבדיםמפרט 51

42.94 01/03/1980₪מפמ"כרכיבים טרומים מבטון תאי מזוייןמפרט 57

ת"י 109

משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי 

139 16/09/1996₪תקן ישראלימבנה

269.10 29/09/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתבטון: דרישות תפקוד וייצורת"י 118
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מפרט 152

אלמנטים טרומים למחיצות עשויים 

42.94 01/11/1985₪מפמ"כמסגרת עץ ומחופים בלוחות גבס

53 15/03/1998₪תקן ישראליכינוי הקומות בבנייניםת"י 166

105.07 01/10/1994₪תרגום למפרט מכון(מפמ"כ)חלונות פוליוויניל כלורי: פרופיליםמפרט 168 חלק 1

42.94 01/10/1994₪מפמ"כחלונות פוליוויניל כלורי: פרופיליםמפרט 168 חלק 1

מפרט 171

פרופילים מפי-וי-סי קשיח למישקים 

42.94 01/12/1981₪מפמ"כחיצוניים במבנים טרומים

42.94 01/04/1982₪מפמ"כעמודי תאורה מבטון מזויןמפרט 175

53 01/08/1993₪תקן ישראליגבס המיהידרט לבנייהת"י 198

מפרט 203 חלק 1

רכיבי "סנדוויץ" לבנייה: רכיבים עם 

53.94 01/10/1994₪מפמ"כליבת פוליאורתן מוקצף קשיח

מפרט 203 חלק 2

רכיבי "סנדביץ" לבנייה: רכיבים עם 

ליבה עשויה פוליסטירן מוקצף קשיח או 

42.94 01/07/1995₪מפמ"כצמר סלעים קשיח או שניהם

תקן בריביזיהרשמי105.07 01/01/1999₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלירעפים : רעפי חרסית משתלביםת"י 215 חלק 1

תקן בריביזיהרשמי53 01/01/1999₪תקן ישראלירעפים : רעפי חרסית משתלביםת"י 215 חלק 1

תקן בריביזיהרשמי53 21/01/1999₪תקן ישראלירעפים : רעפי בטון משתלביםת"י 215 חלק 2

תקן בריביזיהרשמי105.07 21/01/1999₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלירעפים : רעפי בטון משתלביםת"י 215 חלק 2

ת"י 215 חלק 3

רעפים:לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך 

53 01/06/1997₪תקן ישראליגגות

ת"י 215 חלק 3

רעפים:לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך 

105.07 01/06/1997₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליגגות

מפרט 223

סיכוך קונסטרוקציות של גגות : דרישות 

42.94 01/12/1984₪מפמ"כבטיחות

42.94 01/02/1987₪מפמ"כנגרות בניין מוגמרת: חלנות הזזהמפרט 251 חלק 1

ת"י 252

ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות 

53 01/10/1982₪תקן ישראלי (מהדורה משולבת)בטון מזוין ובטון דרוך

ת"י 253

מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית-

174.10 01/09/1994₪תקן ישראלימיון במעבדה ומיון חזותי

מפרט 263 חלק 2

דלתות אלומיניום בבנייני מגורים: 

42.94 01/01/1989₪מפמ"כדלתות סובבות לכניסה ראשית
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המקור: מכון התקנים הישראלי

ת"י 268

יחידות בני מבטון תאי מאושפר 

תקן בריביזיה269.10 31/03/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבאוטוקלב

מפרט 270 חלק 4

גגות אגדים מעץ עם כיסוי קל; תקרות 

42.94 01/08/1993₪מפמ"כרביץ

42.94 01/03/1990₪מפמ"כרעפי אסבסט-צמנט: רעפים שטוחיםמפרט 313 חלק 1

מפרט 313 חלק 2

רעפי  אסבסט-צמנט: רעפים שאינם 

42.94 01/03/1990₪מפמ"כשטוחים

ת"י 314

אריחי קרמיקה - הגדרות מיון אופיינים 

רשמי322.10 31/12/2018₪תקן ישראלי בשפה האנגליתוסימון

53 01/03/1995₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)לוחות סיביים דחוסיםת"י 328

190.94 01/07/1989₪מפמ"כסלילת ושיקום מיסעות בתחום העירונימפרט 345

174.10 30/07/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתתערובת אספלט חמות:הרכב ותכנוןת"י 362 חלק 1

139 29/03/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתתערובות אספלט חמות:ייצור והספקהת"י 362 חלק 2

102.96 29/03/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתתערובות אספלט חמות:השמהת"י 362 חלק 3

42.94 01/09/1989₪מפמ"כמוצרי חול - סיד לבנייהמפרט 376

מפרט 379

צינורות עגולים מרותכים מפלדה עדינת-

83.07 01/06/1993₪מפמ"כגרעין

מפרט 406

דיפון חפירות בורות ותעלות להגנת 

53.94 01/10/1993₪מפמ"כהעובד

205.92 01/05/1992₪תקן ישראליעומסים במבנים:עומסים אופיינייםת"י 412

409.97 01/05/1992₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליעומסים במבנים:עומסים אופיינייםת"י 412

תקן בריביזיה486.02 01/06/1995₪תקן ישראלי בשפה העבריתתכן עמידות מבנים ברעידות אדמהת"י 413

ת"י 413 חלק 2

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים 

53 30/06/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתהנדסיים- כללי

ת"י 413 חלק 2.1

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים 

53 30/06/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתהנדסיים - מערכות מדפי אחסון מפלדה
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המקור: מכון התקנים הישראלי

ת"י 413 חלק 2.2

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים 

הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון 

237.04 30/08/2007₪תקן ישראלי בשפה העבריתנוזלים

ת"י 413 חלק 2.3

תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים 

237.04 19/03/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתהנדסיים מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים

ת"י 413 חלק 2.4

תכן לעמידות ברעידות אדמה:מבנים 

הנדסיים צנרת על-קרקעית במתקני 

139 31/07/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתתעשייה

ת"י 413 חלק 3

תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה 

ושיפור של עמידות מבנים קיימים 

322.10 31/12/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתברעידת אדמה

374.98 31/12/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתעומסים אופייניים במבנים : עומס רוחת"י 414

מפרט 429 חלק 1

מערכת בידוד תרמי לחללי 

גגותהמורכבת מיריעת בועות 

מפוליאתילן מחופה ברדיד 

42.94 01/08/1996₪מפמ"כאלומיניום:תכונותשיטות בדיקה ודרישות

מפרט 429 חלק 2

מערכת בידוד תרמי לחללי 

גגותהמורכבת מיריעת בועות 

מפוליאתילן מחופה ברדיד 

42.94 01/08/1996₪מפמ"כאלומיניום:התקנה

42.94 01/01/1994₪מפמ"כחול כיסוי לכבלי טלפון בתעלותמפרט 444

תקן בריביזיה486.02 30/06/2003₪תקן ישראלי בשפה העבריתחוקת הבטון: עקרונות כללייםת"י 466 חלק 1

תקן בריביזיה322.10 31/12/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתחוקת הבטון: רכיביםת"י 466 חלק 2

374.98 31/03/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתחוקת הבטון: בטון דרוךת"י 466 חלק 3

ת"י 466 חלק 4

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון 

269.10 01/04/1991₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)טרום

ת"י 466 חלק 5

חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות 

174.10 01/12/1987₪תקן ישראליטרומות דרוכות
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ת"י 755

סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי 

בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות 

205.92 31/12/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתהבדיקה

ת"י 755

סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי 

בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות 

409.97 31/12/2010₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתהבדיקה

ת"י 755 חלק 1

תגבות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות 

תקן בריביזיה322.10 31/07/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה

ת"י 789

סטיות בבניינים: סטיות מותרות 

102.96 30/09/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתבעבודות בנייה

269.10 31/12/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתעמודי תאורה: עמודים מפלדהת"י 812 חלק 1

269.10 31/12/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתעמודי תאורה: עמודים מאלומיניוםת"י 812 חלק 2

70.08 01/06/1997₪תקן ישראליתיבות מכתביםת"י 816

ת"י 887

לוחות שבבים : דרישות כלליות ושיטות 

53 01/04/1989₪תקן ישראליבדיקה

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 887

לוחות שבבים : דרישות כלליות ושיטות 

105.07 01/04/1989₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליבדיקה

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

105.07 01/04/1989₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלילוחות שבבים: לוחות לא מחופיםת"י 887 חלק 1

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

53 01/04/1989₪תקן ישראלילוחות שבבים: לוחות לא מחופיםת"י 887 חלק 1

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 887 חלק 2

לוחות שבבים : לוחות מחופים בשכבות 

53 01/04/1989₪תקן ישראליעץ

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 887 חלק 3

לוחות שבבים : לוחות מחופים בשכבות 

53 01/04/1989₪תקן ישראליקישוט משרפים אמינופלסטיים

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

102.96 31/12/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטוןת"י 896 חלק 1

ת"י 896 חלק 2

מוספים לבטון למלט ולדיס: מוספים 

לבטון הגדרות דרישות התאמה סימון 

237.04 31/12/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתותיווי

237.04 31/12/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתטפסות לבטון: עקרונותת"י 904 חלק 1

237.04 30/08/1996₪תקן ישראליטפסות לבטון: תומכות שחילותת"י 904 חלק 2
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237.04 31/01/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתתגובות בשרפה של חומרי בנייהת"י 921

ת"י 921 חלק 1

תגובות בשרפה של חומרי 

53 30/11/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתבנייה:דרישות כלליות

ת"י 921 חלק 2

תגובות בשרפה של חומרי 

102.96 01/12/1998₪תקן ישראליבנייה:דרישות לבנייני מגורים

ת"י 921 חלק 3

תגובות בשרפה של חומרי בנייה : 

102.96 01/12/1998₪תקן ישראלי (מהדורה משולבת)דרישות לבנייני משרדים

ת"י 921 חלק 4

תגובות בשרפה של חומרי בנייה: 

70.08 01/12/1998₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות למוסדות חינוך

ת"י 921 חלק 5

תגובות בשרפה של חומרי בנייה: 

70.08 01/09/1999₪תקן ישראלידרישות לבנייני מסחר

ת"י 921 חלק 6

תגובות בשרפה של חומרי בנייה: 

דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות 

102.96 30/12/1999₪תקן ישראליציבורית

ת"י 921 חלק 7

תגובות בשרפה של חומרי בנייה: 

102.96 01/08/2000₪תקן ישראלידרישות לבתי מלון

ת"י 921 חלק 8

תגובות בשרפה של חומרי בנייה: 

70.08 01/05/2001₪תקן ישראלידרישות לבתי חולים

ת"י 921 חלק 9

תגובות בשרפה של חומרי בנייה: 

53 29/06/2001₪תקן ישראלידרישות למוסדות סגורים

ת"י 931 חלק 1.1

עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות 

205.92 31/07/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה: דרישות כלליות

ת"י 931 חלק 1.3

עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות 

בדיקה: הבהרות בדבר שיטת הבדיקה 

ומדריך ליישום הפלטים מבדיקת 

205.92 01/07/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתעמידות אש

ת"י 931 חלק 1.4

עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות 

בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים 

70.08 30/05/2002₪תקן ישראלינושאים מפרידים אנכיים
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ת"י 931 חלק 1.5

עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות 

בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים 

70.08 30/05/2002₪תקן ישראלינושאים מפרידים אופקיים

ת"י 931 חלק 1.6

עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות 

102.96 30/05/2002₪תקן ישראליבדיקה: דרישות ספציפיות לקורות

ת"י 931 חלק 1.7

עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות 

70.08 30/05/2002₪תקן ישראליבדיקה: דרישות ספציפיות לעמודים

ת"י 931 חלק 1.8

עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות 

בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים 

102.96 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלא-נושאים מפרידים אנכיים

ת"י 931 חלק 1.9

 עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות:

 בדיקה דרישות ספציפיות לאלמנטי

102.96 30/09/2010₪תקן ישראלי בשפה האנגליתתקרה לא-נושאים

ת"י 931 חלק 2

עמידות אש של אלמנטי בניין:שיטות 

בדיקה של מערכות אטימה מפני אש 

102.96 31/07/2008₪תקן ישראלי בשפה האנגליתותוצריה

ת"י 931 חלק 3

 עמידות אש של אלמנטי בניין שיטות:

269.10 29/04/2005₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה של אלמנטים מזוגגים

ת"י 932

בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי 

53 01/08/1976₪תקן ישראלימים חמים

ת"י 932

בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי 

105.07 01/08/1976₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלימים חמים

ת"י 934

חומרים לסימון דרכים הכנת דרכי 

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתאספלט לסימון והשמת חומרי סימון

ת"י 938 חלק 1

 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:

105.07 01/05/1995₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלידרישות כלליות ושיטות בדיקה

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 938 חלק 1

 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:

53 01/05/1995₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)דרישות כלליות ושיטות בדיקה

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 938 חלק 2

 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:

70.08 01/05/1995₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)זכוכית שקופה

רשמי 

חלקית
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ת"י 938 חלק 2.1

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 

זכוכית רגילה עשוייה סיליקט סודה ליים 

- הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות 

139 04/02/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתכלליות

רשמי 

חלקית

ת"י 938 חלק 2.2

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 

זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -

139 04/02/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגלית זכוכית צפה

רשמי 

חלקית

ת"י 938 חלק 2.3

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 

זכוכית רגילה עשוייה סיליקט סודה ליים 

102.96 04/02/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגלית- זכוכית משוכה

רשמי 

חלקית

ת"י 938 חלק 2.4

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: 

זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -

237.04 04/02/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגלית מידות אספקה ומידות סופיות

רשמי 

חלקית

ת"י 938 חלק 3

 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:

174.10 01/12/1998₪תקן ישראליזכוכית בטיחות

רשמי 

חלקית

ת"י 938 חלק 3

 לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים:

349.01 01/12/1998₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתזכוכית בטיחות

רשמי 

חלקית

ת"י 938 חלק 7

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים 

: יחידות זכוכית בידוד דרישות כלליות 

205.92 30/12/2016₪תקן ישראלי בשפה האנגליתסבולות מידות וכללים לתיאור המערכת

ת"י 940 חלק 1

תכן גאוטכני: גאוטכניקה וביסוס 

322.10 31/01/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתבהנדסה אזרחית

ת"י 940 חלק 3.1

תכן גאוטכני: קירות תמך - קירות כובד 

269.10 31/12/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתוקירות זיזיים רתומים בקרקע

ת"י 940 חלק 4.1

תכן גאוטכני:חיזוק וייצוב קרקעות 

למטרות הנדסיות מסמור קרקע ובירוג 

322.10 06/11/2007₪תקן ישראלי בשפה העבריתסלע

ת"י 940 חלק 4.2

תכן גאוטכני:חיזוק וייצוב מבנים 

322.10 31/01/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתלמטרות הנדסיות עוגני קרקע מדויסים

ת"י 985 חלק 1

אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול 

בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני 

139 31/03/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתקול נישא באוויר
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ת"י 985 חלק 2

אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול 

בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני 

139 31/03/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתקול הולם

ת"י 994 חלק 3

מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית 

53 30/06/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתבמעבדה

ת"י 1001 חלק 1.1

בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג 

תקן בריביזיה139 30/06/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתאוויר ואוורור

ת"י 1001 חלק 1.2

בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום 

תקן בריביזיה53 30/06/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמיזוג אוויר ואוורור

ת"י 1001 חלק 2.1

בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת 

עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 

102.96 30/08/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתמטר

ת"י 1001 חלק 2.2

בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת 

עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים 

שגובהם םעד 13 מטר) קניונים 

53 29/11/2018₪תקן ישראלי בשפה העברית.אטריומים וחללים גדולים דומים

ת"י 1001 חלק 2.4

בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי 

עשן בבניינים חד-קומתיים למעט בנייני 

תקן בריביזיה53 31/07/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתמגורים

269.10 11/04/2010₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבטיחות אש בבניינים:מדפי אשת"י 1001 חלק 3

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

53 15/11/2015₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבטיחות אש בבניינים: מדפי עשןת"י 1001 חלק 4

ת"י 1001 חלק 6

בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור 

והגנה מפני אש במערכות בישול 

102.96 29/11/2018₪תקן ישראלי בשפה העבריתמסחריות

ת"י 1001 חלק 7

בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה 

לחום ולעשן מפוחים מונעים על ידי 

תקן בריביזיה237.04 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתחשמל להוצאת עשן וחום

ת"י 1004 חלק 1

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד 

אקוסטי של קירות - ותקרות (רצפות) 

שבין חללי דירה ליתר חללי הבניין 

174.10 31/10/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות ושיטות חישוב
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ת"י 1004 חלק 2

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד 

אקוסטי של מכללי דלתות כניסה - 

53 31/12/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות ושיטות בדיקה

ת"י 1004 חלק 3

אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ 

הקול הנגרם ממעליות - דרישות ושיטות 

102.96 31/05/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתבדיקה

ת"י 1004 חלק 4

אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ 

הקול הנגרם ממתקני תברואה - 

102.96 31/12/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות ושיטות בדיקה

ת"י 1034 חלק 1

אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד 

קול באלמנטי בניין כללי יישום למוצריפ 

322.10 29/09/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתספציפיים

ת"י 1034 חלק 2

אקוסטיקה: קביעה ויישום של מדידת אי-

174.10 31/10/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתודאויות באקוסטיקה בבניין - בידוד קול

ת"י 1034 חלק 3

אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד 

קול באלמנטי בניין מדידת בידוד קול 

102.96 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתנישא באוויר

ת"י 1034 חלק 4

אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד 

קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד 

322.10 29/09/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתקול נישא באורי

ת"י 1034 חלק 5

אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד 

קול בבניינים .ובאלמטי בניין - בידוד קול 

269.10 29/09/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבחזיתות

ת"י 1034 חלק 6

אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד 

קול באלמנטי בניין מדידת בידוד קול 

102.96 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהולם

ת"י 1034 חלק 7

אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד 

קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד 

269.10 29/09/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתקול הולם

ת"י 1034 חלק 8

אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד 

102.96 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתקול באלמנטי בניין דרישות ונוהלי מדידה
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ת"י 1034 חלק 9

אקוסטיקה: מדידות מעבדה ומדידות 

באתר של העברה באיגוף של קול נישא 

באויר של קול הולם ושל קול ציוד 

שירות בבניין בין חדרים סמוכים -יישום  

עבור אלמנטים .כאשר לחיבור יש 

102.96 31/10/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהשפעה קטנה B מטיפוס

ת"י 1034 חלק 10

אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד 

קול באלמנטי בניין דרישות למתקני 

237.04 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבדיקה ולציוד בדיקה

תקן בריביזיה174.10 29/08/2019₪תקן ישראלי בשפה העבריתבידוד תרמי של בניינים: כללית"י 1045

322.10 29/08/2019₪תקן ישראלי בשפה העבריתבידוד תרמי של בניינים: בנייני מגוריםת"י 1045 חלק 1

53 31/12/2003₪תקן ישראליבידוד תרמי של בניינים: מוסדות חינוךת"י 1045 חלק 2

53 31/01/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתבידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדיםת"י 1045 חלק 3

53 31/01/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתבידוד תרמי של בניינים: בתי מלוןת"י 1045 חלק 4

53 31/01/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתבידוד תרמי של בניינים: בתי חוליםת"י 1045 חלק 5

ת"י 1045 חלק 10

בידוד תרמי של בניינים : סיווג יישובים 

139 30/05/2002₪תקן ישראלי בשפה העבריתלפי אזורי אקלים

205.92 01/10/1994₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקהת"י 1068 חלק 1

409.97 01/10/1994₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליחלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקהת"י 1068 חלק 1

105.07 01/10/1994₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליחלונות:חלונות אלומיניוםת"י 1068 חלק 2

53 01/10/1994₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)חלונות:חלונות אלומיניוםת"י 1068 חלק 2

105.07 01/12/1998₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליחלונות : חלונות פלדהת"י 1068 חלק 4

53 01/12/1998₪תקן ישראלי בשפה העבריתחלונות : חלונות פלדהת"י 1068 חלק 4

ת"י 1068 חלק 5

(PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל 

105.07 01/04/2001₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליכלורי קשיח
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ת"י 1068 חלק 5

(PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל 

53 01/04/2001₪תקן ישראליכלורי קשיח

53 01/06/1980₪תקן ישראליאגרגאטים לטראצות"י 1098

ת"י 1099 חלק 1.1

זיגוג בבניינים: תכן השמשה-קביעת מין 

139 31/10/2018₪תקן ישראלי בשפה העבריתהזכוכית ועובי השמשה

ת"י 1099 חלק 1.2

זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת 

486.02 28/02/2018₪תקן ישראלי בשפה האנגליתעמידות השמשה בעומס

ת"י 1099 חלק 2

זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג- שמשות 

53 31/12/2002₪תקן ישראליממוסגרות בכל היקפן

תקן בריביזיה486.02 15/12/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתפיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללית"י 1139 חלק 1

ת"י 1139 חלק 3

פיגומים:פיגומי מגדל ניידים ונייחים 

תקן בריביזיה102.96 01/12/1995₪תקן ישראליעשויים רכיבים טרומיים

תקן בריביזיה139 30/05/2019₪תקן ישראלי בשפה העבריתמעקים ומסעדיםת"י 1142

102.96 29/06/2001₪תקן ישראלימלבני פלדה לדלתות סובבותת"י 1161

205.92 31/12/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתבתי צמיחה: המבנהת"י 1176

70.08 01/10/1982₪תקן ישראליגרמי מדרגות טרומים מבטון מזויןת"י 1182

ת"י 1189 חלק 1

 שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי:

תקן בריביזיה322.10 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדלתות דלתות אש

ת"י 1189 חלק 2

 שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי:

139 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדלתות דלתות עשן

ת"י 1194

מדידות מעבדה של רעש הנוצר 

174.10 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבמתקני שפכים

ת"י 1209

אפר פחם מרחף לבטון - הגדרות דריות 

237.04 30/12/2016₪תקן ישראלי בשפה האנגליתוקריטריוני התאמה

ת"י 1211

נפות בדיקה-אריג מתיל מתכתלוח 

מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת 

אלקטרוליטית-מידות נומינליות של 

70.08 01/10/1996₪תקן ישראליהעינות

תקן בריביזיהרשמי105.07 01/08/1988₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלידלתות-אש : עמידות-אשת"י 1212

תקן בריביזיהרשמי53 01/08/1988₪תקן ישראלידלתות-אש : עמידות-אשת"י 1212
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ת"י 1212 חלק 1

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: 

תקן בריביזיהרשמי102.96 27/05/2003₪תקן ישראלי בשפה העבריתדלתות אש סובבות

ת"י 1212 חלק 1

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: 

תקן בריביזיהרשמי205.92 27/05/2003₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתדלתות אש סובבות

ת"י 1212 חלק 3

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: 

תקן בריביזיה53 31/01/2018₪תקן ישראלי בשפה העבריתדלתות עשן

ת"י 1212 חלק 4

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: 

70.08 31/07/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתהתקנה של דלתות אש סובבות

322.10 01/12/1998₪תקן ישראליחוקת מבני פלדה : כללית"י 1225 חלק 1

ת"י 1225 חלק 2.1

חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - 

53 01/11/1998₪תקן ישראלימבוא כללי

ת"י 1225 חלק 2.2

חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - 

53 01/11/1998₪תקן ישראלימיון סביבות

ת"י 1225 חלק 2.3

חוקת מבני פלדה : הגנה מפני שיתוך - 

70.08 01/11/1998₪תקן ישראלישיקולי תכן

ת"י 1225 חלק 2.4

חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך- 

139 01/12/2000₪תקן ישראליסוגי משטחים והכנת משטחים

ת"י 1225 חלק 2.5

חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - 

237.04 31/03/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמערכות צבע

ת"י 1225 חלק 2.6

חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - 

שיטות בדיקה במעבדה ודרישות 

139 28/02/2005₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלמערכות צבע

269.10 31/12/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתחוקת מבני פלדה: מגדלים ותרניםת"י 1225 חלק 3

ת"י 1225 חלק 4

חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות 

237.04 26/02/2009₪תקן ישראלי בשפה האנגליתברעידות אדמה

ת"י 1225 חלק 10

חוקת מבני פלדה: פלדות מבנים - תנאי 

אספקה טכניים כלליים עבור מוצרים 

102.96 31/03/2017₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהמעורגלים בחם

53.00 28/02/2002₪תקן ישראליסרטוטים למבנים: כללית"י 1226

205.92 01/01/1988₪תקן ישראליסרטוטים למבנים מבטון ומבטון מזויןת"י 1226 חלק 1

102.96 01/10/1991₪תקן ישראליסרטוטים למבנים: מבני פלדהת"י 1226 חלק 2
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תקן בריביזיה205.92 01/09/1988₪תקן ישראליעומסים בגשרים: גשרי דרךת"י 1227 חלק 1

ת"י 1227 חלק 3.1

תכן גשרים: גשרי רכבת - עומסי רכבת 

תקן בריביזיה322.10 31/10/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתודרישות גיאומטריות

ת"י 1227 חלק 4

תכן גשרים: גשרים להולכי רגל 

102.96 31/03/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתולאופניים - עומסים

139 31/05/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתתכן גשרים:סמכים-סמכים אלסטומרייםת"י 1227 חלק 7.1

ת"י 1227 חלק 8

תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך 

139 31/03/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתובגשרים להולכי רגל ולאופניים

תקן בריביזיה53 01/03/1995₪תקן ישראליבטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפית"י 1243

ת"י 1263 חלק 1

רשתות בטיחות: דרישות בטיחות 

237.04 31/01/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתושיטות בדיקה

ת"י 1263 חלק 2

רשתות בטיחות : דרישות בטיחות - 

102.96 31/01/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמיקום גבולות הרשת

ת"י 1309

אקוסטיקה - מדידת בליעת קול בחדר 

174.10 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהדהוד

ת"י 1349 חלק 1

 אקוסטיקה - תיאור של רעש סביבתי:

205.92 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתומדידתו גדלים ונהלים בסיסיים

ת"י 1353

לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או 

רשמי70.08 30/10/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתמזכוכית

ת"י 1375

שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות 

תקן בריביזיה322.10 28/08/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתתרמית אופיינית של רכיבי בניין

102.96 01/05/1994₪תקן ישראליביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשהת"י 1378

ת"י 1414 חלק 1

מערכות בידוד תרמי בבניינים: מערכת 

70.08 28/02/2018₪תקן ישראלי בשפה העבריתטיח תרמי חיצוני

ת"י 1414 חלק 2

מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת 

53 01/08/1993₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)טיח תרמי פנימי

ת"י 1414 חלק 3

מערכות בידוד תרמי בבניינים-השמת 

139 30/08/1996₪תקן ישראלימערכת טיח תרמי חיצוני
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ת"י 1423

חומרים לסימון דרכים - תוספים בהפלה 

חופשית גדוריות זכוכית אגרגאטים 

322.10 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלמניעת החלקה ותערובות של שניהם

ת"י 1454

בדיקה באתר של צפיפות ורטיבות של 

139 31/12/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתקרקעות במד גרעיני

ת"י 1458 חלק 1.1

פרופילי פלדה מבניים חלולים:פרופילים 

237.04 04/04/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמעובדים בקר דרישות לתנאי הספקה

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 1458 חלק 1.2

פרופילי פלדה מבניים חלולים:פרופילים 

 מעובדים בקר דרישות לסבולותלמידות 

237.04 04/04/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתולאופייני חתך

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 1458 חלק 2.1

פרופילי פלדה מבניים חלולים:פרופילים 

269.10 04/04/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמעובדים בחם-דרישות לתנאי הספקה

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 1458 חלק 2.2

פרופילי פלדה מבניים חלולים:פרופילים 

מעובדים בחם דרישות לסבולותלמידות 

237.04 04/04/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתולאופייני חתך

רשמי 

חלקית

ת"י 1476 חלק 1

בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת 

53 31/05/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתמיים:גגות שטוחים ומרפסות

ת"י 1476 חלק 2

בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת 

מים:קירות חיצוניים ופתחים בקירות 

70.08 01/02/1998₪תקן ישראליחיצוניים

ת"י 1476 חלק 3

בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת 

53 01/06/1999₪תקן ישראלימים: גגות משופעים

53 30/10/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבשת"י 1481

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

205.92 01/12/1993₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלימחיצות וחיפויי גבס: לוחותת"י 1490 חלק 1

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

102.96 01/12/1993₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)מחיצות וחיפויי גבס: לוחותת"י 1490 חלק 1

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

105.07 01/11/1994₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלימחיצות וחיפויי גבס: ברגיםת"י 1490 חלק 2

53.00 01/11/1994₪תקן ישראלימחיצות וחיפויי גבס: ברגיםת"י 1490 חלק 2
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ת"י 1490 חלק 3

מחיצות וחיפויי גבס: חומרי איחוי 

105.07 01/11/1994₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליוהחלקה

ת"י 1490 חלק 3

מחיצות וחיפויי גבס: חומרי איחוי 

53 01/11/1994₪תקן ישראליוהחלקה

ת"י 1490 חלק 4

מחיצות גבס וחיפויי גבס: פרופילים לא -

תקן בריביזיה102.96 31/08/2016₪תקן ישראלי בשפה העברית נושאים העשויים פח פלדה

237.04 31/12/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתתפקוד מחיצות המותקנות בבנייניםת"י 1503

53.00 30/12/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתבלוקי גבסת"י 1504

102.96 01/12/1994₪תקן ישראליפחי סיכוך צורתיים מפלדהת"י 1508

ת"י 1509 חלק 1

תריסים: תריסי רפפה שמסגרותיהם 

102.96 01/03/1996₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)עשויות מתכת

139.00 01/12/1997₪תקן ישראליתריסים:תריסי גלילהת"י 1509 חלק 2

53.00 01/02/1998₪תקן ישראליתריסים:רפפות מתכת לתריסיםת"י 1509 חלק 3

53.00 30/09/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתבטון קל לשימושים לא מבנייםת"י 1513

תקן בריביזיה205.92 30/08/2002₪תקן ישראליקירות בני : קירות לא-נושאיםת"י 1523 חלק 1

174.10 28/02/2002₪תקן ישראלי בשפה העבריתניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימורת"י 1525 חלק 1

ת"י 1525 חלק 2

ניהול תחזוקת בניינים:בנייני מגורים 

269.10 30/11/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתוסביבתם הקרובה - מערכות שירות

ת"י 1525 חלק 3

ניהול תחזוקת בניינים:בניינים שאינם 

בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - 

269.10 30/06/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתמערכות שירות

53.00 29/02/2004₪תקן ישראלי בשפה העבריתניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדותת"י 1525 חלק 4

תקן בריביזיה237.04 01/01/2002₪תקן ישראלי בשפה העבריתהגנה מפני אש במעבדותת"י 1530

ת"י 1547 חלק 1

 תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות:

53 01/12/1998₪תקן ישראליפיתוח סביבתי דרישות כלליות

ת"י 1547 חלק 2

 תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות:

53 01/12/1998₪תקן ישראליפיתוח סביבתי אדריכלות בניין

ת"י 1547 חלק 3

 תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות:

70.08 01/12/1998₪תקן ישראליפיתוח סביבתי שלד הבניין
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ת"י 1547 חלק 4

 תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח:

 סביבתי ביוב ניקוז והספקת מים דלק

53 01/04/1999₪תקן ישראליוגזים

ת"י 1547 חלק 5

 תוכניות פיתוח לבניינים ולעבודות:

53 02/04/2000₪תקן ישראליפיתוח סביבתי מיזוג אוויר ואוורור

ת"י 1547 חלק 6

 תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות:

53 31/12/2000₪תקן ישראליפיתוח סביבתי חשמל ותקשורת

ת"י 1547 חלק 10

 תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות:

 פיתוח סביבתי עבודות פיתוח וגינון

53 31/03/2004₪תקן ישראליבאתר

ת"י 1547 חלק 13

 תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות:

53 28/02/2002₪תקן ישראליפיתוח סביבתי איטום

ת"י 1554 חלק 1

לוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי 

טראצו או בציפוי פלחי אבן לחיפוי 

53 01/05/1995₪תקן ישראלי בשפה העבריתמדרגות

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 1554 חלק 2

לוחות לחיפוי מדרגות : לוחות מאבן 

102.96 10/05/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתטבעית

רשמי 

חלקית

ת"י 1555 חלק 1

 מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף:

205.92 19/03/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתולחיפוי בבניינים חיפוי חוץ

ת"י 1555 חלק 2

 מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף:

תקן בריביזיה139 30/04/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתולחיפוי בבניינים חיפוי פנים

ת"י 1555 חלק 3

 מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף:

תקן בריביזיה205.92 22/01/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתולחיפוי בבניינים ריצוף

ת"י 1555 חלק 4

 מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף:

 ולחיפוי בניינים חיפוי באריחי קרמיקה

174.10 31/01/2019₪תקן ישראלי בשפה העבריתבקיבוע יבש

322.10 16/10/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתגגות קלים עם סיכוך רעפיםת"י 1556

139.00 31/10/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתקירות מסך: תכן ותפקודת"י 1568

139.00 01/12/1998₪תקן ישראלימיסעות מאבני ריצוף מבטוןת"י 1571

תקן בריביזיה205.92 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמערכות חיפוי רצפה באריחי טראצות"י 1629

322.10 02/07/2000₪תקן ישראלי בשפה העבריתקירות תמך מקרקע משוריינתת"י 1630

53.00 01/12/1997₪תקן ישראליסורגים לפתחים בבניינים.ת"י 1635
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ת"י 1661 חלק 1

חומרי מילוי למיקשים רגילים בין 

53 30/09/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתאריחים: דרישות מיון וכינוי

ת"י 1661 חלק 2

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין:

 אריחים קביעת העמידות בכימיקלים של

102.96 31/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתחומרי מילוי ושל דבקי שרף בראקציה

ת"י 1661 חלק 3

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין:

102.96 31/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתאריחים קביעת העמידות בשחיקה

ת"י 1661 חלק 4

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין:

 אריחים קביעת חוזק הכפיפה וחוזק

102.96 31/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתהלחיצה

ת"י 1661 חלק 5

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין:

102.96 31/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתאריחים קביעת ההתכווצות

ת"י 1661 חלק 6

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין:

70.08 31/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתאריחים קביעת הספיגות

ת"י 1733 חלק 1

 ציפוי רכיבי בניין מפלדה להגנה מפני:

 שרפה בחירת ציפוי מינרלי מותז

139 15/04/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתוהשמתו

ת"י 1733 חלק 2

 ציפוי רכיבי בניין מפלדה להגנה מפני:

 שריפה שיטות בדיקה ודרישות לציפוי

53 31/07/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתמינרלי מותז

139.00 01/08/1994₪תקן ישראליפלדה לדריכת בטון: דרישות כלליותת"י 1735 חלק 1

102.96 01/08/1994₪תקן ישראליפלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקרת"י 1735 חלק 2

רשמי102.96 01/08/1994₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)פלדה לדריכת בטון: גדיליםת"י 1735 חלק 4

רשמי205.92 01/08/1994₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליפלדה לדריכת בטון: גדיליםת"י 1735 חלק 4

ת"י 1735 חלק 5

פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה 

102.96 01/08/1994₪תקן ישראלימעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים

ת"י 1752 חלק 1

מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: 

237.04 30/09/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתהתשתית לאיטום

https://www.sii.org.il/he/standards-search מסמך זה נערך ע"י אדריכל עידן חזני, חב' חזני פרויקטים 



רשימת תקנים ומפרטים ישראליים בתחום הבניה - עדכון אחרון יולי 2020

המקור: מכון התקנים הישראלי

ת"י 1752 חלק 2

מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: 

205.92 31/07/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתיריעות ביטומן המותקנות בריתוך

ת"י 1790

חומרים לסימון דרכים - סימונים מוכנים 

269.10 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמראש

ת"י 1865 חלק 2

שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות 

322.10 02/08/1998₪תקן ישראלישל אגרגאטים

ת"י 1865 חלק 3

שיטות בדיקה בתחום הסלילה : בדיקות 

237.04 02/05/1999₪תקן ישראלישל קרקע ואגרגאטים

ת"י 1871

חומרים לסימון דרכים-צבעים חומרים 

פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים-

322.10 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדרישות

ת"י 1872 חלק 1

חיפוי באבן מלאכותית:יחידות אבן 

53 19/03/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתמלאכותית

ת"י 1872 חלק 2

חיפוי באבן מלאכותית:חיפוי קירות 

237.04 31/08/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתבשיטת הקיבוע הרטוב

ת"י 1872 חלק 4

חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות 

139 28/02/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתבשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

ת"י 1872 חלק 5.1

חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים 

טרומיים מחופים ושיטות חיפוי 

מתועשות באתר - קיבוע יחידות חיפוי 

תקן בריביזיה174.10 10/03/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתבאמצעות אבזרי מתכת

ת"י 1872 חלק 5.2

קירות מחופים באבן מלאכותית: 

אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות 

חיפוי מתועשות באתר - קיבוע יחידות 

139 30/07/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתחיפוי בעלות מגרעים

ת"י 1877 חלק 1

 מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של 

מבני בטון הגדרותדרישותבקרת איכות 

53 29/03/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתוהערכת תואמות:הגדרות

ת"י 1877 חלק 9

 מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של 

מבני בטון הגדרות דרישות בקרת 

איכות והערכת תואמות: עקרונות כללים 

174.10 31/03/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתלשימוש במוצרים ובמערכות
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ת"י 1877 חלק 11

מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של 

מבני בטון :הגדרותדרישותבקרת איכות 

205.92 30/04/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתוהערכת תואמות אבחון והערכה

ת"י 1885

אגרגאט דחוס ומדורג לתשתית של 

53 29/02/2004₪תקן ישראליכבישים רחבות ושדות תעופה

ת"י 1886

מצעים וחומר מילוי נברר 

102.96 31/05/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתלכבישיםלרחבות ולשדות תעופה

53 01/03/1996₪תקן ישראלילוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)ת"י 1913

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

ת"י 1918 חלק 1

נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות 

תקן בריביזיה139 31/12/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתודרישות כלליות

ת"י 1918 חלק 2

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה 

269.10 31/10/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתשמחוץ לבניין

ת"י 1918 חלק 3.1

נגישות הסיבה הבנויה: פנים הבניין - 

237.04 31/08/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות בסיסיות

ת"י 1918 חלק 3.2

נגישות הסביבה הבנויה:פנים הבניין-

174.10 31/12/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות משלימות לשימושים ספציפיים

תקן בריביזיה269.10 10/03/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתנגישות הסביבה הבנויה: תקשורתת"י 1918 חלק 4

ת"י 1918 חלק 5.1

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון 

70.08 31/12/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתמיוחדות

ת"י 1918 חלק 5.2

נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור 

102.96 31/07/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתנגישות ויחידות דיור בנות-התאמה

ת"י 1918 חלק 6

נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה 

471.04 31/05/2011₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתוהכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

ת"י 1918 חלק 6

נגישות הסביבה הבנויה:אמצעי אזהרה 

237.04 31/05/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתוהכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

ת"י 1920 חלק 1

טיח:דרישות כלליות ושיטות בדיקה של 

תקן בריביזיה102.96 01/06/1997₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)מלט לטיח

102.96 31/10/2002₪תקן ישראליטיח: מערכת הטיח באתרת"י 1920 חלק 2
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ת"י 1922 חלק 1

עבודות צביעה בבניינים:דרישות כלליות 

70.08 31/12/2000₪תקן ישראלימערכות צבע בבניינים: דרישות כלליות

102.96 31/12/2000₪תקן ישראליעבודות צבע בבניינים:פלדה לא מבניתת"י 1922 חלק 2

205.92 27/02/2003₪תקן ישראליעבודות בטון ייצוק באתרת"י 1923

ת"י 1923 חלק 2

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - 

237.04 31/03/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתייצור ומוצרים

ת"י 1924

מחיצותחיפויים פנימיים ותקרות תותב 

269.10 31/01/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתלא פריקות מלוחות גבס

70.08 31/08/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתתכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבסת"י 1925

ת"י 2004 חלק 1

אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: 

מרחבי למידה במבני קבע - קריטריונים 

205.92 30/11/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות תכן וקווים מנחים

ת"י 2004 חלק 2

אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: 

70.08 31/12/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתמשרדים

ת"י 2142 חלק 1

 בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות:

 להפרשי גבהים פתרונות באזורים

70.08 01/11/2001₪תקן ישראלימבונים

ת"י 2142 חלק 2

 בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות:

 להפרשי גבהים פתרונות בתחומי

70.08 31/07/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרכים באזורים לא-מבונים

ת"י 2262

בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד 

322.10 30/06/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתאו בית טורי

102.96 01/12/1998₪תקן ישראליבלוקי תבנית על בסיס צמנטת"י 2263

ת"י 2279

התנגדות להחלקה של משטחי הליכה 

קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים 

174.10 28/06/2018₪תקן ישראלילמשטחי הליכה

ת"י 2378 חלק 1

קירות מחופים באבן טבעית:אבן טבעית 

תקן בריביזיה139 29/06/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתלחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי

ת"י 2378 חלק 2

קירות מחופים באבן טבעית : קירות 

תקן בריביזיה205.92 30/12/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתמחופים בקיבוע רטוב
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ת"י 2378 חלק 3

קירות מחופים באבן טבעית:קירות 

205.92 31/12/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתמחופים בקיבוע יבש

ת"י 2378 חלק 4

קירות מחופים באבן טבעית: קירות 

מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב 

תקן בריביזיה102.96 22/01/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתקיבוע מכני

ת"י 2378 חלק 5

קירות מחופים באבן טבעית:אלמנטים 

טרומיים מחופים ושיטות חיפוי 

174.10 31/01/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמתועשות באתר

ת"י 2378 חלק 6

קירות מחופים באבן טבעית: קירות 

תקן בריביזיה139 29/06/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתמחופים בשיטת הקיר הכפול

53.00 31/01/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתטיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפהת"י 2733

ת"י 2752 חלק 1

איטום מבנים מבפני חדירת מים ולחות: 

תקן בריביזיה53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתכללי

53 15/07/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמערכת רצפה מבן פולימרית: אריחיםת"י 3306 חלק 1

70.08 31/08/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתקשרני גבס וטיח גבס:הגדרות ודרישותת"י 3970 חלק 1

174.10 31/08/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתקשרני גבס וטיח גבס:שיטות בדיקהת"י 3970 חלק 2

ת"י 4001 חלק 1

דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות 

140.98 30/12/1999₪תקן ישראלי בשפה האנגליתשאינן דלתות כניסה ראשית

ת"י 4001 חלק 1

דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות 

70.08 30/12/1999₪תקן ישראלי בשפה העבריתשאינן דלתות כניסה ראשית

תקן בריביזיהרשמי174.10 11/10/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדבקים לאריחים: הגדרות ודרישותת"י 4004 חלק 1

תקן בריביזיה70.08 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדבקים לאריחים: לוח בטון לבדיקותת"י 4004 חלק 2

70.08 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדבקים לאריחים: קביעת הזמן החופשית"י 4004 חלק 3

ת"י 4004 חלק 4

דבקים לאריחים: קביעת ההחלקה על 

102.96 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתקיר אנכי

70.08 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדבקים לאריחים: קביעת כושר ההרטבהת"י 4004 חלק 5

ת"י 4004 חלק 6

דבקים לאריחים: קביעת חוזק 

102.96 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתההידבקות במתיחה של דבקים צמנטיים
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ת"י 4004 חלק 7

דבקים לאריחים: קביעת עיווי רוחבי של 

דבקים צמטיים ושל חומרי מילוי 

102.96 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלמישקים

ת"י 4004 חלק 8

דבקים לאריחים: קביעת חוזק 

102.96 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתההידבקות בגזירה של דבקי תחליב

ת"י 4004 חלק 9

דבקים לאריחים: קביעת חוזק 

ההידבקות בגזירה של דבקי שרף 

139 28/02/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבראקציה

ת"י 4068 חלק 1

חלונות ותריסים מותקנים באתר:חלונות 

102.96 01/12/1998₪תקן ישראליותריסים מאלומיניום

ת"י 4068 חלק 2

חלונות ותריסים מותקנים באתר : 

חלונות ביטחון .פנימיים במרחבים 

70.08 01/12/2000₪תקן ישראלימוגנים

102.96 31/01/2016₪תקן ישראלי בשפה העבריתגדרות פלדה: עקרונות כללייםת"י 4273 חלק 1

ת"י 4273 חלק 2.1

גדרות פלדה: רכיבים לגדרות מרושתות 

70.08 31/03/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתפלדה מרותכות

ת"י 4273 חלק 2.2

גדרות פלדה : גדרות מרשתות פלדה 

70.08 01/12/1998₪תקן ישראלימרותכות

ת"י 4306

לוחות מחופים בחיפוי העשוי מלוחות 

ומגלילים דפופים .ומעוצבים בפאותיהם 

53 01/12/1998₪תקן ישראלי(HPL) תרמוסטיים לקישוט

ת"י 4402 חלק 1.1

 פרופילי אלומיניום לשימושים:

 ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים

 משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו

53 31/03/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתדרישות כלליות

רשמי 

חלקית

ת"י 4402 חלק 1.1

 פרופילי אלומיניום לשימושים:

 ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים

 משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו

105.07 31/03/2009₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתדרישות כלליות

רשמי 

חלקית
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ת"י 4402 חלק 1.2

 פרופילי אלומיניום לשימושים:

 ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים

 משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו

תקן בריביזיה102.96 31/03/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתסבולות צורה ומידה

ת"י 4402 חלק 1.2

 פרופילי אלומיניום לשימושים:

 ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים

 משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו

תקן בריביזיה205.92 31/03/2009₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתסבולות צורה ומידה

ת"י 4402 חלק 2

פרופילי אלומיניום לשימושים 

53 30/08/2007₪תקן ישראלי בשפה העבריתארכיטקטוניים: פרופילים מוגמרים

70.08 01/08/2000₪תקן ישראליפרגולה מעץת"י 4439

ת"י 4440 חלק 1

משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן 

53 28/02/2002₪תקן ישראליטבעית

ת"י 4440 חלק 2

משטחי עבודה מאבן: משטחים מאבן 

53 28/02/2002₪תקן ישראליפולימרית

תקן בריביזיהרשמי237.04 10/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתפלדה לזיון בטון: מוטות חלקיםת"י 4466 חלק 2

תקן בריביזיהרשמי322.10 10/03/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתפלדה לזיון בטון: מוטות מצולעיםת"י 4466 חלק 3

תקן בריביזיהרשמי140.98 01/02/1994₪תרגום לאנגלית לתקן ישראליפלדה לזיון בטון: רשתות מרותכותת"י 4466 חלק 4

תקן בריביזיהרשמי70.08 01/02/1994₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכותת"י 4466 חלק 4

ת"י 4466 חלק 5

פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות 

70.08 01/02/1998₪תקן ישראלי (רוויזיה חלקית)חתוכים ומכופפים

רשמי 

תקן בריביזיהחלקית

105.07 30/12/1999₪תרגום לאנגלית לתקן ישראלילוחות אבן פולימרית למשטחי עבודהת"י 4491

53 30/12/1999₪תקן ישראלילוחות אבן פולימרית למשטחי עבודהת"י 4491

102.96 31/05/2015₪תקן ישראלי בשפה העבריתאגרגאטים ממוחזריםת"י 5003

ת"י 5068

מערכות זיגוג בבניינים-סימון בתווית 

תקן בריביזיה53 30/06/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתאנרגייה

ת"י 5075

מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים 

תקן בריביזיה139 29/03/2012₪תקן ישראלי בשפה העבריתבמרחבים מוגנים

102.96 31/07/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתמגנזותת"י 5092
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ת"י 5098

תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים 

275.07 31/12/2009₪תקן ישראלי מתורגם לאנגליתבמוצרי בנייה

ת"י 5098

תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים 

139 31/12/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתבמוצרי בנייה

70.08 31/01/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתמסתורים בבנייני מגוריםת"י 5100

139 31/10/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתתקרות תותב פריקות: כללי תכןת"י 5103 חלק 1

ת"י 5103 חלק 2

תקרות תותב פריקות: דרישות תפקוד 

70.08 31/10/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתשל רכיבים ומכללים

ת"י 5103 חלק 3

תקרות תותב פריקות: כללי התקנה 

53 31/10/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתוחזוקה

ת"י 5103 חלק 4

תקרות תותב פריקות:כללי תכן והתקנה 

102.96 31/08/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתבמקלטים

174.10 31/12/2007₪תקן ישראלי בשפה העבריתמעקי בטיחות בכבישיםת"י 5175

ת"י 5375

שיטות חישוביות לקביעת התנגדות 

תקן בריביזיה139 31/08/2008₪תקן ישראלי בשפה העבריתתרמית אופיינית של קירות בני

269.10 28/02/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמבנים יבילים ארעיים:מבני מגוריםת"י 5412 חלק 1

ת"י 5412 חלק 2

מבנים יבילים ארעיים: בתי ספר וגני 

269.10 31/03/2013₪תקן ישראלי בשפה העבריתילדים

269.10 25/12/2014₪תקן ישראלי בשפה העבריתמבנים יבילים ארעיים: מבני ציבורת"י 5412 חלק 3

ת"י 5449 חלק 1

מצעים לחיפויי רצפה וציפויי גימור 

102.96 31/08/2005₪תקן ישראלי בשפה העבריתלרצפות: פנים

ת"י 5450

בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות 

תקן בריביזיה269.10 30/08/2007₪תקן ישראלי בשפה האנגליתתרמית של חומרים

ת"י 5566 חלק 1

מערכת רצפה מאבן טבעית: לוחות 

139 28/02/2007₪תקן ישראלי בשפה העבריתואריחים לריצוף

תקן בריביזיה205.92 31/08/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמערכת רצפה מאבן טבעית:ריצוףת"י 5566 חלק 2

ת"י 5567

הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות 

תקן בריביזיה486.02 31/07/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור בתעשיית הבנייה

ת"י 5620

מיפוי גאוהנדסי של מנהרות במהלך 

237.04 31/10/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתהכרייה
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322.10 15/11/2006₪תקן ישראלי בשפה העבריתבטיחות בארועים המוניים: הנחיותת"י 5688 חלק 2

102.96 05/05/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור:מונחים והגדרותת"י 5826 חלק 1

ת"י 5826 חלק 2.1

מנהור: מנהרות לרכבת - תכן מבנים - 

237.04 31/10/2017₪תקן ישראלי בשפה העבריתיסודות התכנון של מנהרות

ת"י 5826 חלק 2.2

מנהור: מנהרות לרכב - תכן מבנים - 

174.10 30/01/2020₪תקן ישראלי בשפה העבריתיסודות התכנון של מנהרות

237.04 30/01/2020₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור: תכן מבנים - שיטות תימוך ודיפוןת"י 5826 חלק 3

ת"י 5826 חלק 4

מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים -

139 31/10/2017₪תקן ישראלי בשפה העברית גאולוגיה וגאוהנדסה בשלב התכן

205.92 15/03/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור:איטוםת"י 5826 חלק 5

ת"י 5826 חלק 6

מנהור: תכנון ובינוי בשיטת החפירה 

53 31/05/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתוהכיסוי

70.08 31/05/2010₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור:תכנון ובינוי בשיטת הדחיקהת"י 5826 חלק 7

102.96 04/05/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור:ניהול סיכונים בעבודות מנהורת"י 5826 חלק 8

102.96 31/12/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור:תיעוד של מנהרות רכבתת"י 5826 חלק 9

102.96 31/12/2009₪תקן ישראלי בשפה העבריתמנהור:בדיקה ובקרה של מבנה המנהרהת"י 5826 חלק 10

ת"י 5826 חלק 11

מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים -

53 31/10/2017₪תקן ישראלי בשפה העברית תחזוקה

ת"י 5826 חלק 12

מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים -

102.96 31/07/2018₪תקן ישראלי בשפה העברית מערכות ניקוז

174.10 31/01/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתרצפות מורמות (צפות):הגדרות ודרישותת"י 5917

ת"י 6069

מלט-צמנט ("טיט")לריצוף - הגדרות 

תקן בריביזיה53 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה העבריתודרישות

269.10 28/02/2018₪תקן ישראלי בשפה העבריתבנייה מונעת כניסת טרמיטיםת"י 6143

ת"י 6153 חלק 1

מבנים ארעיים - אוהלים בטיחות (למעט 

269.10 30/09/2016₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדרישות בטיחות (אש
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ת"י 6153 חלק 2

מבנים ארעיים - אוהלים דרישות 

70.08 30/09/2016₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבטיחות אש

ת"י 6210

אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה 

322.10 30/12/2011₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבתוך בניינים

237.04 30/09/2013₪תקן ישראלי בשפה האנגליתמצנחות פסולת בבנייני מגוריםת"י 6245

102.96 31/01/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתדירוג בית בטוח לילדיםת"י 6250

322.10 31/01/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלוחות גליים על בסיס קשרן ביטומנית"י 6267

70.08 28/02/2018₪תקן ישראלי בשפה העבריתאגרגאט קל לאשפרה פנימית של בטוןת"י 6296

322.10 28/02/2018₪תקן ישראלי בשפה האנגליתאגרגאטים קליםת"י 6408

ת"י 6422

חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה 

מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים 

בדבקים - דרישות שיטות בדיקה מיון 

174.10 31/12/2018₪תקן ישראלי בשפה האנגליתוכינוי

ת"י 6560

קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד 

תרמי חיצוני אלמנטים טרומיים מחופים 

237.04 31/07/2019₪תקן ישראלי בשפה העבריתויטות חיפוי מתועשות באתר

תקן בריביזיה322.10 28/02/2018₪תקן ישראלי בשפה האנגליתיחידות בני עשויות חרסיתת"י 6565

322.10 30/05/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגליתסיד לבנייה - הגדרות ודרישותת"י 6569

ת"י 6575

דלתות פנים סובבות (דלתות ציר) 

53 27/02/2020₪תקן ישראלי בשפה העבריתהמיועדות לשימוש בבניינים

ת"י 6584

בדיקת תכונות גאומטריות של 

אגרגאטים - הערכה של חלקיקים דקים 

139 31/05/2020₪תקן ישראלי בשפה האנגליתבאגרגאט ("דקים") - בדיקת מתילן כחול

ת"י 7962

חומרים לסימון דרכים -חומרים שחורים 

53 31/12/2012₪תקן ישראלי בשפה האנגליתלהסתרת סימוני דרכים קיימים דרישות
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322.10 30/05/2014₪תקן ישראלי בשפה האנגליתתמרורי דרך אנכייםת"י 12899 חלק 1

ת"י 13501 חלק 5

סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי 

בניין: סיווג לפי נתונים שהתקבלו 

מבדיקות של גגות חשופים לאש 

237.04 30/12/2019₪תקן ישראלי בשפה האנגלית.חיצונית
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