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 (לפי נושאים) רשימת תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים בתחום הבניין

 0210 מרסמעודכנת ל
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4520 
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 על חלקיו 1
3 

75 
80 
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5098 
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   1חלק  77
599   
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1635   
1878  
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   על חלקיו 4402

 
 מפרטי מכון התקנים
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 1חלק  211
 1חלק  251

 
 טפסות ופיגומים

 תקנים ישראליים

 על חלקיו 904
 על חלקיו 1139
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 תקנים ישראליים

3 
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1571 
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216 
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 תקנים ישראליים

5567 
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 תקנים ישראליים

158  
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799   
 על חלקיו  838
 על חלקיו 994

 על חלקיו  1001
1173   
 על חלקיו  1220
 על חלקיו 1337
 2חלק  1525
 על חלקיו 2481
4442 
 1חלק  5044
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 על חלקיו   1205
   4חלק  1547
 2חלק  2242
   1חלק  4476
4520 

 מפרטי מכון התקנים

259 
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418 

 
 נגישות

 על חלקיו 1918
 על חלקיו 2252

 
 עץ ומוצריו
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416 
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414 
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 תקנים ישראליים

8   
19 

   על חלקיו 812
 על חלקיו 1498
1571  
1630 
 1חלק  2142
 חלקיועל  4273
5175 

  
 מפרטי מכון התקנים

68 
175 
345 
406 
444 

 

 פלדה לבניין

 תקנים ישראליים

 על חלקיו   1225
   2חלק  1226
1458   
  4חלק  1490
1508   
 על חלקיו   1733
 על חלקיו 1735
   על חלקיו 1922
 על חלקיו 4466
4467 
5040 

 קירות ומחיצות

 1חלק  1523
1924 
 על חלקיו  1490

 
 יסוסקרקע וב

 תקנים ישראליים

253   
 על חלקיו 940

1378 
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1630 
 3חלק  1865
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 על חלקיו 4440
4491 
5555 
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540 
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 מפרטי מכון
326 

 

 תחזוקה
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 תקנים ישראליים
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412 
 על חלקיו 413
414 
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 1חלק  1099
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 על חלקיו 921
932 

 1חלק  1001
 על חלקיו 1004
 על חלקיו 1045
1503 
1924 
2413 
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 (0210 מרסמעודכנת ל)לפי מספר סידורי  – רשימת תקנים ישראליים בתחום הבניין
 שנת פרסום שם התקן י"ת

 התקן או הרוויזיה
 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 EN 197-1: 2000ימוץ א,     2003ת "ג 5.04/  2היתר  2002 צמנט רגיל: צמנט  (*) 1חלק  1
 BS 4027: 1996אימוץ ,     2003ת "ג מ"ח 2002 צמנט פורטלנד עמיד סולפטים: צמנט  (*) 2תלק  1
  מ"ת 2002 צמנט רגיל שחום ההידרציה שלו נמוך: צמנט  (*) 3תלק  1
    :שיטות לבדיקת צמנט 2

 EN 196-1אימוץ   2009 קביעת החוזק 1חלק 
 EN 196-2אימוץ   2009 של צמנט אנליזה כימית 2חלק 
 EN 196-3אימוץ   2011 קביעת זמן ההתקשרות וקביעת הנפח 3חלק 
 EN 196-5אימוץ   2009 בדיקת פוצולניות של צמנט פוצולני 5חלק 
 EN 196-6אימוץ   2011 קביעת דקות הטחינה 6חלק 
 EN 196-7אימוץ   2009 שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות 7חלק 
 EN 196-8אימוץ   2011 שיטת התמיסה –חום הידרציה  8חלק 
 EN 196-9אימוץ   2011 השיטה האדיאבטית למחצה –חום הידרציה  9חלק 
 EN 196-10אימוץ   2009  (VI)קביעת תכולת הכרום המסיס במים  10חלק 
חמצני -הפחמן הדו, קביעת תכולת הכלורידים 21חלק 

 והאקלים בצמנט
 בוטל  2002

 2011, 2006ת "ג 5.04/  2היתר  1998 אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים (2) 3
 ת"בהכנה ג, 2003, 2003 ת"ג מ"ח 1999 בלוקי קיר: בלוקי בטון  (2)*(  ) 1חלק  5
  מ"ח 2006 בלוקים למילוי תקרת צלעות: בלוקי בטון  2חלק  5
  מ"ח 1999 אריחי רצפה מטראצו  )*( 6
 2002, 2000ת "ג מ"ח 1995 טון טרומים לריצוףמוצרי ב )*( 8

 2010תיקון טעות , 2006ת "ג מ"ח 2002 אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון )*( 19
 2001, 1999ת "ג  1997 שיטות בדיקה: מכללי דלתות עץ 1חלק  23

 

__________________________________________________________ 

 ; (בתוספת מספר התוספת)תנאיו ואגרות , בקשה להיתר, כנון והבנייהתקנות הת -היתר (^)
 ;(עסקים ועוד, בניינים שבהם דירות למטרות מגורים: חל על כל המוצרים וכל המלאכות בבניינים שעליהם חל חוק המכר) חוק מכר דירות  - מ"ח

 .זרחיתתקנות ההתגוננות הא - התגוננות;         תקנות הבטיחות בעבודה - עבודה
 .האזכורים בתקנות ובחוקיםכל מידע זה הוסף לנוחיות המשתמשים אולם יתכן שאינו כולל את : הערה

 .סימון לתקן שכולו הוכרז כרשמי או חלק מסעיפיו הוכרזו כרשמיים  )*(
 .לתקני בניין' נושאים שאינם שייכים לפעילות הוועדה המרכזית א (1)
 תורגם לאנגלית( 2)
 קוןגיליון תי - ת"ג
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 שנת פרסום שם התקן י "ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

  מ"ח;  2.91/  2היתר  2005 מלבני עץ לדלתות סובבות: מכללי דלתות עץ 2חלק  23
 2003מבר תיקון טעות  נוב מ"ח;  2.91/  2היתר  2003 דלתות לבודות סובבות: מכללי דלתות עץ )*(3חלק  23
 ברוויזיה, 2000תיקון טעות , 1997, 1992ת "ג מ"ח;  2.91/  2היתר  1989 דלתות סובבות מעץ מקשי: מכללי דלתות עץ 4חלק  23
 מכללי דלתות הזזה: מכללי דלתות עץ 5חלק  23

 פנימיות
 2000תיקון טעות , 1999ת "ג מ"ח 1997

: מכללי דלת מוגמרים:מכללי דלתות עץ  6חלק  23
 לתות סובבותד

 ת"בהכנה ג, 2000, 1997, 1992ת "ג מ"ח 1990

 וטלב 7.06.00/  2היתר  1981 מעליות נוסעים ומעליות משא (1) 24
 2, 1, 0חלקים   2481י "י ת"מוחלף ע, מבוטל מ"ח 1987 מעליות נוסעים ומעליות משא חשמליות (1)*() 1חלק  24
עליות משא מעליות נוסעים ומ: מעליות (1)*() 2חלק  24

 הידרוליות
 2, 1, 0חלקים   2481י "י ת"מוחלף ע, מבוטל מ"ח 1996

 ברוויזיה, 1996ת "ג  1990 מעליות שירות חשמליות: מעליות (1) 3חלק  24
   1996 מעליות משא ללא ליווי אדם: מעליות (1) 5חלק  24
 2006מדצמבר  1חלק  26י "בא במקום ת  2011 של בטון טרי ת מדגמיםנטיל: בדיקות בטון 1חלק  26

 1991מדצמבר  1חלק  1239י "ובמקום ת
בדיקות  –סומך  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.1חלק  26

 שקיעה
 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006

בדיקה   –סומך  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.2חלק  26
 בשיטת ויבי

 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006

דרגת  –סומך  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.3חלק  26
 הידוק

 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006

בדיקה  –סומך  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.4חלק  26
 בשולחן זרימה

 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006

 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006 צפיפות  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.5חלק  26
  –תכולת אוויר  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.6חלק  26

 לחץ-שיטת מד
 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006

 –זמן התקשרות  –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.7חלק  26
 התנגדות לחדירה

 1990-מ 2חלק  26י "בא במקום ת  2006

 1990-מ 2חלק  26י "ת בא במקום  2006 הפרשת מים –בטון טרי : ת בטוןובדיק 2.8חלק  26
: ת חוזקבדיקבטון לוגמות ד: בדיקת בטון 3חלק  26

 הואשפר הכנה, מידות, צורה
2010   
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 י"ת
 
 

 שנת פרסום שם התקן
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

חוזק : חוזק הבטון הקשוי: בדיקת בטון 4.1חלק  26
 לחיצה

2010   

חוזק : חוזק הבטון הקשוי: בדיקת בטון 4.2חלק  26
 כפיפה

2010   

חוזק : חוזק הבטון הקשוי: בדיקת בטון 4.3חלק  26
 מתיחה לא ישירה

2010   

, תכונות בטון קשוי: שיטות לבדיקת בטון 5חלק  26
 למעט חוזק

 ברוויזיה  1995

הכנה ובדיקת , נטילה: שיטות לבדיקת בטון 6חלק  26
וגמות בטון שהתקשה חוזק הלחיצה של ד

 במבנה

 ברוויזיה  1998

בדיקות לא הרסניות : שיטות לבדיקת בטון 7חלק  26
 של בטון קשוי

 ברוויזיה  1994

 ברוויזיה, 1994, 1993, 1990ת "ג  1984 צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין (1)*() 27
 2006, 2000, 1995, 1990, 1989ת "ג מ"ח (1990) 1985  לבידים רגילים: לבידים )*( 1חלק  37
 ת"בהכנה ג, 1995ת "ג מ"ח (1990) 1985 לבידים עם מליא פסיסי עץ: לבידים )*( 2חלק  37
  331/  2היתר ; מ"ח (1998( )1993) 1976 מדרגות טרומות מבטון מזוין  42
 2008וטל במאי ב מ"ח 1992 מסטיק אספלט: איטום גגות שטוחים 1חלק  68
  מ"ח (1998( )1993) 1976 חי לבנייה סיד  (2)  75
 ברוויזיה מ"ח 1985 חלונות סובבים: חלונות עץ 1חלק  77
  מ"ח (1997) 1982 לבד וקרטון ביטומנים (1)*() 80

  התגוננות; 15.18/  2היתר  1996 משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה  (2)  109
ות גליים לוח: לוחות צמנט מחוזק בסיבים )*( 1חלק  110

 מאסבסט צמנט
 1991, 1989ת "ג מ"ח (1996) 1981 

 (מהדורה משולבת)
לוחות שטוחים : לוחות צמנט מחוזק בסיבים )*( 2חלק  110

 מאסבסט צמנט
  1985 (1990) 

(1998) 
 (מהדורה משולבת) 1993, 1989ת "ג מ"ח

 (ISO 396/1 – 1980אימוץ )
וחות שטוחים ל: לוחות צמנט מחוזק בסיבים )*( 3חלק  110

 מאסבסט צמנט ותאית
1985 (1990) 

(1998) 
 (מהדורה משולבת) 1993, 1989ת "ג מ"ח

 (ISO 396/3 – 1980אימוץ )
לוחות שטוחים : לוחות צמנט מחוזק בסיבים 4חלק  110

 מצמנט מחוזק בשבבי עץ
 בוטל מ"ח (2000) 1994

לוחות שטוחים : לוחות צמנט מחוזק בסיבים 5חלק  110
חוזק בסיבי תאית ובסיבים מצמנט מ

 סינתטיים

 בוטל מ"ח (2000) 1994

 2011, 2010ת "ג  2008 יצור תפקוד וי, דרישות :בטון 118
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

, מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (1) 158
 לטליםהמסופקים בתוך מכלים מיט

 2000, 1998, 1997, 1992ת "ג 7.83.00/  2היתר  1987

 ביטומן אספלטי: ביטומנים לכבישי אספלט (2((1) 1חלק  161
 

2006   

 אמולסיות : ביטומנים לכבישי אספלט (1) 2חלק  161
 ביטומן( תחליבי)

2001   

 , 1997ת "ג  1987 ביטומן שפיך: ביטומנים לכבישי אספלט (1) 3חלק  161
  (1) 1.3.2, (1) 1.3/ היתר 1998 כינוי הקומות בבניינים 166
  מ"ח (1998) 1993 גבס המיהידרט לבנייה 198
 215י "בא במקום ת מ"ח 1999 רעפי חרסית משתלבים: רעפים (2)*( ) 1חלק   215
 21י "בא במקום ת מ"ח 1999 רעפי בטון משתלבים: רעפים (2)*() 2חלק  215
 2003 ת"ג מ"ח 1997 לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך גגות: עפיםר (2) 3חלק  215
 ןניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטו 252

 זוין ובטון דרוךמ
 5.04/  2היתר  1982

 
 ברוויזיה, 1999, 1993ת "ג
 

מיון  -מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית  253
 במעבדה ומיון חזותי

1994 (1999)   

 2007, 2003 ת"ג מ"ח 2000 טון תאי מאושפרים באוטוקלבבלוקים מב 268
  מ"ח 1998 ידיות מתכת לדלתות סובבות (1) 293
 ברוויזיה, 1997ת "ג מ"ח 1993 אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף  (2)*( ) 314
 1995ת "ג מ"ח 1995 לוחות סיביים דחוסים 328
, ייצור, הרכב: תערובות אספלטיות חמות 362

 פיזור והידוק , בלההו
 ובמקום חלקו בא  2003תוקן במרס   1991

 2004ת "ג, 1חלק  362י "ת
ז של -ד ו-ג  ומוספים א, ב, בא במקום פרקים א  2009 ותכנון הרכב: תערובות אספלטיות חמות 1חלק  362

 1991מיוני  362י "ת
   (1997) 1985 דבק פוליוויניל אצטט לעץ (1) 391
;  15.18,  7.32,  5.06/  2היתר  1992 עומסים אופייניים : ם במבניםעומסי  (2) 412

 התגוננות
 ברוויזיה, 1993ת "ג

; 15.18,  5.06/  2היתר  1995 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה  (2) 413
 התגוננות

 2010, 2009, 2004, 1998ת "ג

מבנים : תכן לעמידות ברעידות אדמה 2חלק  413
 כללי -הנדסיים 

2006   

מבנים : תכן לעמידות ברעידות אדמה 2.1חלק  413
 מערכות מדפי אחסון מפלדה –הנדסיים 

2006   
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

מבנים : תכן לעמידות ברעידות אדמה 2.2חלק  413
 ון נוזליםמכלים על הקרקע לאחס –הנדסיים 

 2010ת "ג  2007

מבנים : תכן לעמידות ברעידות אדמה 2.3חלק  413
 מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים –הנדסיים 

2008   

מבנים : תכן לעמידות ברעידות אדמה 2.4חלק  413
קרקעית במתקני -צנרת על –הנדסיים 

 תעשייה

2008   

,  7.33.00,  5.06/  2ר הית 2008 עומס רוח: עומסים אופייניים בבניינים 414
 התגוננות; 15.18

 2011ת "ג

; 15.18,  5.02, 5.04/  2היתר  2003 עקרונות: חוקת הבטון 1חלק  466
 התגוננות

 2009, 2005ת "ג

אלמנטים ומערכות של בטון : חוקת הבטון 2חלק  466
 מזוין ושל בטון לא מזוין

; 15.18,  5.02, 5.04/  2היתר  1979
 התגוננות

 ברוויזיה, 1996, 1986, 1980ת "ג

 ברוויזיה, 1995ת "ג 5.02, 5.04/  2היתר  1987 בטון דרוך: חוקת הבטון 3חלק  466
אלמנטים ומערכות מבטון : חוקת הבטון 4חלק  466

 טרום
; 5.02,  5.04/  2היתר  1991

 התגוננות
 2010, 1999, 1997ת "ג

תקרות מטבלות חלולות : חוקת הבטון 5חלק  466
 מות דרוכותטרו

 2004, 1996, 1995, 1990ת "ג 5.02,   5.04/  2היתר  1987

 ברוויזיה  (1997) 1963  ביטומן מנופח להגנה בפני איכול  (2( )1) 488
לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה מכסים  (1)*()  489

דרישות  –לאזורים של כלי רכב והולכי רגל 
 ת איכותבקר ,סימון, בדיקות טיפוס, תכן

 1990מיוני  1חלק  489י "בא במקום חלק מת  2003
 19982מיולי  2חלק  489י "ובמקום ת

 –לוחות נוי דפופים הנכבשים בלחץ גבוה  ( 1) 1חלק  507
מיון : לוחות העשויים משרפים תרמוסטיים

 ודרישות

 2004מאוקטובר ISO 4586-1 אימוץ תקן  מ"ח 2009 

 –כבשים בלחץ גבוה לוחות נוי דפופים הנ ( 1) 2חלק  507
: לוחות העשויים משרפים תרמוסטיים

 קביעת התכונות

 2004מאוקטובר ISO 4586-2 אימוץ תקן  מ"ח 2009 

   (1997) 1964 תמיסת יסוד ביטומנית (2()1) 525
  מ"ח 1995 מוצרי ריצוף כפיפים מפוליוויניל כלורי (1) 540
  מ"ח (1996) 1981 לוחות פוליאסטר מחוזק (1) 567
קרים )מערכת צנרת פלסטיק לסילוק שפכים  (2) 2חלק  576

הוראות התקנה לצנרת : בתוך בניינים( וחמים
 (PVC-U)פוליויניל כלורי קשיח 

2005   
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 1חלק  579
()* (1) 

קולטים : מים מערכות סולאריות לחימום
 שטוחים

 2006, 2001ת "ג מ"ח; 7.66/  2היתר  1998

  מ"ח 1997 אוגרי מים: מערכות סולאריות לחימום מים (1)*() 2חלק  579
בדיקות : מערכות סולאריות לחימום מים (1) 3חלק  579

 תרמיות לקולטים שטוחים
 ISO 9806-1: 1994אימוץ תקן   - 1998ת "ג מ"ח 1996

מערכות : מערכות סולאריות לחימום מים (1) 4חלק  579
 התקנה ובדיקה, תכן –תרמוסיפוניות 

  2008ת "ג מ"ח 2002

מערכות : מערכות סולאריות לחימום מים (1) 5חלק  579
 מרכזיות בבניינים

  2008ת "ג מ"ח 2002

מערכות : מערכות סולאריות לחימום מים (1)6חלק   579
 מאולצות דירתיות

 2008ת "ג מ"ח 2004

קולטים : מערכות סולאריות לחימום מים (1)7חלק   579
 סטטיים, מרכזיים מורכבים פרבוליים

  מ"ח 2002

בדיקות : מערכות סולאריות לחימום מים (1) 8חלק  579
 תרמיות של מערכות דירתיות

  מ"ח 1998

מאיצי : מערכות סולאריות לחימום מים (1) 9חלק  579
 חימום

 3חלק  69י "תבא במקום  מ"ח 2002

 2000, 1992ת "ג מ"ח;  2.93/  2היתר  1990 רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים (1) 599
 118י "במקומו בא ת, בוטל   בטון מובא 601

 631י "ת
 (1) 1חלק  

  מ"ח (1998) 1993 שלבים מיצקת ברזל : שלבים לתאי בקרה

  631י "ת
 (1) 2חלק 

בעלי  שלבים מפלסטיק: שלבים לתאי בקרה
 ליבת פלדה

  מ"ח (1998) 1993

658 
 (1) 1חלק 

חוליות : חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה
 גליליות מבטון לא מזוין

 1997ת "ג מ"ח 1996

658 
 (1) 2חלק 

חוליות : חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה
 קוניות מבטון לא מזוין

 1997ת "ג מ"ח 1996

יל כלורי קשיח לוחות גליים עשויים פוליווינ (1) 669
 המיוצרים בשיחול

 2003, 1996ת "ג מ"ח 1992

   1995 צמר בתפזורת: צמר מינרלי לבידוד (1) 750
 ברוויזיה מ"ח 1993 מוצרים מעוצבים: צמר מינרלי לבידוד תרמי (1) 751
שיטות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה (2) 755

 בדיקה וסיווג
 ,3.81, 2.42,  2.24/  2היתר  2010

7.00.01 ,7.71.00 ,9.21 
 (16) 1.3/ היתר; 17.70; 14.00

 2011ת "ג
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 ברוויזיה מ"ח (1990) 1970 סיד הידרטי  (2) 783
סטיות מותרות בעבודות : סטיות בבניינים  789

 בנייה
 , 1970מנובמבר  1חלק  789י "קום תבא במ מ"ח 2003

 2006 ת"ג
( מ"אק)מתקני אנטנות לקליטה משותפת  (1)*( ) 799

ומתקני אנטנות לקליטה אינדיבידואלית 
 (א"אק)

  מ"ח; 10.03/  2היתר  2008

 2000-מ 812י "א במקום תב  2006 פלדהעמודים מ: תאורה עמודי 1חלק  812
   2006 אלומיניוםעמודים מ: תאורה עמודי 2חלק  812
 ברוויזיה מ"ח;13.02,13.00/  2היתר  1997 תיבות מכתבים 816
 ברוויזיה מ"ח 1972 כללי: מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית (2( )1) 1חלק  838
תנור : מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית ( 1) 2חלק  838

 הסקה
  מ"ח 1998

: להסקה דירתיתמתקן של תנור ארובה  (2( )1) 3חלק  838
 ארובה

 1998, 1991ת "ג מ"ח 1972

: מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית (2( )1) 4חלק  838
 צנרת , מכלים

 ברוויזיה, 1991ת "ג מ"ח 1972

( U-PVC)צנרת מפוליויניל כלורי קשיח  (2( )1) 1חלק  884
: קרקעיים ללא לחץ-לתיעול ולביוב תת
 צינורות ואבזרים

1999   

( U-PVC)צנרת מפוליויניל כלורי קשיח  (1) 2 חלק 884
: קרקעיים ללא לחץ-לתיעול ולביוב תת

 הוראות להנחה ולהתקנה ובדיקות

1998   

דרישות כלליות ושיטות : לוחות שבבים  (2)*( ) 887
 בדיקה

 ת"בהכנה ג, 1995, 1992, 1990ת "ג מ"ח 1989
 

 1995, 1992ת "ג מ"ח 1989 לוחות לא מחופים: לוחות שבבים  (2)*( ) 887.1
 1995, 1992, 1990ת "ג מ"ח 1989 לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים )*(  887.2

לוחות מחופים בשכבות : לוחות שבבים )*(  887.3 
 קישוט משרפים אמינופלסטיים

 ת"בהכנה ג, 1995, 1992, 1990ת "ג מ"ח 1989
 

 2005ת "ג 5.04/  2היתר  2004 לבטון מוספים: ולדייס מוספים לבטון  (2) 1חלק  896
  'פרק ו/ עבודה 2010 עקרונות: טפסות לבטון (2)1חלק  904
 2000ת "ג  1996 תומכות שחילות: טפסות לבטון 2חלק  904
דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 1חלק  921

 כלליות
 

 ;14.00/  2היתר  2011
 (1'א - 16) 1.3היתר 
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 פרסום שנת שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 2חלק  921
 לבנייני מגורים

 ;14.00/  2היתר  1998
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2006, 2003ת "ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 3חלק  921
 לבנייני משרדים

 ;14.00/  2היתר  1998
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2009, 2006, 2003, 1999ת "ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 4חלק  921
 למוסדות חינוך

 ;14.00/  2היתר  1999
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2006, 2003ת "ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 5חלק  921
 לבנייני מסחר

 ;14.00/  2היתר  1999
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2006, 2003 ת"ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 6חלק  921
 לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית 

 ;14.00/  2היתר  1999
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2006, 2003ת "ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 7חלק  921
 בתי מלוןל

 ;14.00/  2היתר  2000
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2006, 2003ת "ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 8חלק  921
 לבתי חולים

 ;14.00/  2היתר  2001
 (1'א - 16) 1.3היתר 

 2011, 2006ת "ג

דרישות : תגובות בשרפה של חומרי בנייה 9חלק  921
 למוסדות סגורים

 2011, 2006 ת"ג (1'א – 16), 13, 14.00/  2 היתר 2001

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.1חלק  931
 דרישות כלליות: בדיקה

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

  ISO 834-1: 1999 אימוץ
   2010, 2009, 2006, 2005, 2004ת "ג

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.3חלק  931
הבהרות בדבר יישום שיטות בדיקה : הבדיק

 ונתוני בדיקה

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

 ISO 834-3: 1994   אימוץ 

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.4חלק  931
דרישות ספציפיות לאלמנטים : בדיקה

 נושאים מפרידים אנכיים

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

 ISO 834-4: 2000   אימוץ 

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.5חלק  931
דרישות ספציפיות לאלמנטים : בדיקה

 נושאים מפרידים אופקיים

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

 ISO 834-5: 2000   אימוץ 

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.6חלק  931
 דרישות ספציפיות לקורות: בדיקה

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

 ISO 834-6: 2000   אימוץ 

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.7חלק  931
 דרישות ספציפיות לעמודים: בדיקה

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

 ISO 834-7: 2000   אימוץ 

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.8חלק  931
-דרישות ספציפיות לאלמנטים לא: בדיקה

 נושאים מפרידים אנכיים

 ;7.43.00/  2היתר  2002
 (1) 1.3/ היתר

 ISO/FDIS 834-8: 2002   אימוץ 
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

שיטות  -עמידות אש של אלמנטי בניין  1.9חלק  931
דרישות ספציפיות לאלמנטי תקרה : בדיקה

 נושאים-לא

 ;7.43.00/  2היתר  2010
 (1) 1.3/ היתר

 ISO/DIS 834-9: 2001   אימוץ 

שיטות בדיקה : עמידות אש של אלמנטי בניין 2חלק  931
 ותוצריה אש ערכות אטימה מפנישל מ

 2010ת "ג   2008

שיטות בדיקה : עמידות אש של אלמנטי בניין 3חלק  931
 אלמנטים מזוגגיםשל 

 ISO 3009-2003אימוץ   2005

בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים   (2) ( 1) 932
 חמים

 7.81.00/  2היתר  (1997) 1976
 

 ברוויזיה

: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים (2)*() 1חלק  938
 דרישות כלליות ושיטות בדיקה

 2006ת "ג, 1999ת "ג מ"ח 1995

 2006ת "ג ,1999ת "ג מ"ח 1995 זכוכית שקופה: לוחות זכוכית שטוחה (2)*() 2חלק  938
: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים (2))*( 3חלק  938

 זכוכית בטיחות
 מ"ח 1998

 
 2006ת "ג

: לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים  7חלק  938
, דרישות כלליות –דוד זכוכית בייחידות 

 לים לתיאור המערכתסבולות מידות וכל

2009   

הנדסה בסוס בגאוטכניקה ו: תכן גאוטכני 1חלק  940
 אזרחית

 ;התגוננות; (10) 1.3/ היתר 2008
 15.18, 15.12, 5.04/  2היתר 

 2011ת "ג, 1978 דצמבר מ 940י "בא במקום ת

חיזוק וייצוב קרקעות : תכן גיאוטכני 4.1חלק  940
 רוג סלעמסמור קרקע ובי –למטרות הנדסיות 

2007   

חיזוק וייצוב קרקעות : תכן גיאוטכני 4.2חלק  940
 עוגני קרקע מדויסים –למטרות הנדסיות 

2011   

קרים )מערכת צנרת פלסטיק לסילוק שפכים  (2) 2חלק  958
הוראות התקנה לצנרת : בתוך בניינים( וחמים

 פרופילן

2005   

  מ"ח 1999 כיור מטבח מחומר קרמי (1) 972
 2008בוטל במאי   (2000) 1995 קביעת שטח של דירה 975
הבידוד האקוסטי  דירוג: אקוסטיקה 1חלק  985

מפני קול בידוד  – של אלמנטי בנייןובבניינים 
 נישא באוויר

2010   

הבידוד האקוסטי  דירוג: אקוסטיקה 1חלק  985
בידוד מפני קול  – של אלמנטי בנייןובבניינים 

 הולם

2010   
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 שנת פרסום התקן שם י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 (1)*() 1חלק  994

(2) 
  מ"ח 2004 דרישות בטיחות ופעולה: מזגני אוויר

שיטות מדידה אקוסטיות : מזגני אוויר (1) 3חלק  994
 במעבדה

2003 
 

  

  מ"ח 2011 התקנה: מזגני אוויר (1) 4חלק  994
   2011 במרחבים מוגנים התקנה: מזגני אוויר (1) 5חלק  994

מערכות מיזוג אוויר : בטיחות אש בבניינים 1חלק  1001
 ואוורור

 2009ת "ג ב"תו 2008

מיזוג , חימוםמערכות : בטיחות אש בבניינים 1.2חלק  1001
 אוויר ואוורור

  מ"ח 2011

 –ן מערכות בקרת עש: בטיחות אש בבניינים 2.1חלק  1001
 'מ 12בנייני מגורים שגובהם עד 

  מ"ח 2000

 –מערכות בקרת עשן : בטיחות אש בבניינים 2.2חלק  1001
 בנייני מגורים שגובהם  למעט, בניינים

 'מ 12עד 

2004   

 – מערכות בקרת עשן: בטיחות אש בבניינים 2.3חלק  1001
 אטריומים וחללים גדולים דומים, קניונים

2007   

 – עשן שחרורמערכות : בטיחות אש בבניינים 2.4חלק  1001
 למעט בנייני מגורים, קומתיים-בניינים חד

2008   

 ברוויזיה מ"ח 1996 מדפי אש: בטיחות אש בבניינים )*( 3חלק  1001
   2009 עשןמדפי : בטיחות אש בבניינים 4חלק  1001
אוורור והגנה מפני אש : בטיחות אש בבניינים 6חלק  1001

 בישול מסחריות-ותבמערכ
  מ"ח 2004

מערכות שליטה לחום : בטיחות אש בבניינים 7חלק  1001
מפוחים מונעים על ידי חשמל  –ולעשן 

 להוצאת עשן וחום

2011   

קירות : בידוד אקוסטי בבנייני מגורים (2)1חלק  1004
 בין דירות( רצפות)ותקרות 

 ברוויזיה 5.40/  2היתר  (2001) 1996

מכללי דלתות : בידוד אקוסטי בבנייני מגורים (2)2חלק  1004
 כניסה

 5.40/  2היתר  (2001) 1996
 

 ברוויזיה

רעש : בידוד אקוסטי בבנייני מגורים (2)3חלק  1004
 ממעליות

 ברוויזיה 5.40/  2היתר  (2001) 1996

מדידת בידוד קול בבניינים : אקוסטיקה 1034
 (חלקים 9)ובידוד קול של אלמנטי בניין 
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 ברוויזיה, ISO 140-1: 1990אימוץ   (1998( )1993) 1992 דרישות למעבדות 1חלק 
 ברוויזיה, ISO 140-II: 1980אימוץ   (1998( )1993) 1980 הגדרת דרישות הדיוק 2חלק 
בדתיות של קול נישא באוויר של בדיקות מע 3חלק 

 אלמנטי בניין
1980 (1993) 

(1998) 
 ברוויזיה, ISO 140-3: 1990אימוץ , 1992ת "ג 

מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא  4חלק 
 באוויר בין חדרים

1980 (1993) 
(1998) 

 ברוויזיה, ISO 140-IV: 1980אימוץ  

א מדידות באתר של בידוד מפני קול ניש 5חלק 
 באוויר של אלמנטי חזית וחזיתות בבניינים

1980 (1993) 
(1998) 

 ברוויזיה, ISO 140-V: 1980אימוץ  

מדידות מעבדתיות של בידוד מפני קול הולם  6חלק 
 (תקרות)של רצפות 

 1980 (1993) 
(1998) 

 ברוויזיה, ISO 140-VI: 1978אימוץ  

מדידות באתר של בידוד מפני קול הולם של  7חלק 
 (תקרות)צפות ר

1980(1993) 
(1998) 

 ברוויזיה, ISO 140-VII: 1978אימוץ  

מדידות מעבדתיות של הפחתת קול הולם  8חלק 
ידי ציפוי רצפה שעל רצפה -הנעשית על, מועבר
 תקנית

1980(1993) 
(1998) 

 ברוויזיה, ISO 140-VIII: 1978אימוץ  

מדידת מעבדה של בידוד באמצעות תקרה  9חלק 
שמעליה חלל מסוגר מפני קול נישא , תלויה

 באוויר מחדר לחדר

1986 (1993) 
(1998) 

 ברוויזיה, ISO 140-9: 1985אימוץ  

   2003 כללי: בידוד תרמי של בניינים 0חלק  1045
  5.39/  2היתר  2011 בתי מגורים: בידוד תרמי של בניינים 1חלק  1045
  5.39/  2היתר  2003 פר וגני ילדיםבתי ס: בידוד תרמי של בניינים (2)2חלק  1045
  5.39/  2היתר  2005 בנייני משרדים: בידוד תרמי של בניינים 3חלק  1045
   2005 בתי מלון: בידוד תרמי של בניינים 4חלק  1045
  5.39/  2היתר  2005 בתי חולים: בידוד תרמי של בניינים 5חלק  1045
יווג יישובים לפי ס: בידוד תרמי של בניינים 10חלק  1045

 אזורי אקלים
2007   

 2011, 2001, 1998, 1997, 1996ת "ג מ"ח 1994 דרישות כלליות ושיטות בדיקה: חלונות (2)1חלק  1068
 2011, 2000, 1997, 1996ת "ג התגוננות, מ"ח 1994 חלונות אלומיניום: חלונות 2חלק  1068
  מ"ח 1998 חלונות פלדה: חלונות 4חלק  1068
 חלונות פוליויניל כלורי קשיח : חלונות (2)5חלק  1068

(PVC-U) 
  מ"ח 2001

 ברוויזיה מ"ח 1980 אגרגאטים לטראצו 1098
 זיגוג חלונות ודלתות בבניינים 1099

 
 ברוויזיה, 2000ת "ג, 1983ת "ג מ"ח 1981
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

קביעת מין  – תכן השמשה: זיגוג בבניינים 1.1חלק  1099
 הזכוכית ועובי השמשה

; 8.07,  3.92,  3.31/  2היתר  2006
 מ"ח; 14.01היתר 

 2010ת "ג

קביעת  – תכן השמשה: זיגוג בבניינים 1.2חלק  1099
 עמידות השמשה בעומס

 

; 8.07,  3.92,  3.31/  2היתר  2006
 מ"ח; 14.01היתר 

 

שמשות  –תכן הזיגוג : זיגוג בבניינים 2חלק  1099
 ממוסגרות בכל היקפן

  2009ת "ג מ"ח 2002

  1139י "בא במקום ת  2000 כללי: פיגומים 1חלק  1139
, דרישות בטיחות –פיגומים תלויים : פיגומים 2חלק  1139

, מבנה, קריטריונים ליציבות, חישובי תכן
 בדיקות

 ברוויזיה, ( EN 1808: 1999אימוץ )  2002

 פיגומי מגדל ניידים ונייחים: פיגומים 3חלק  1139
 עשויים רכיבים טרומים

1995 (2000)   

   2004 (ם"פתר)תורן מטפסים פיגומי : פיגומים 4חלק  1139
, 3.46, 3.45, 3.44, 2/3.43היתר  2006 מעקים ומסעדים   1142

 מ"ח ;8.12, 5.08, 3.91, 3.90
 

  מ"ח 2001 י פלדה לדלתות סובבותמלבנ 1161
מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים  (1) 1173

 ולמיתקנים
  מ"ח 2008 

 2011ת "ג  (2002) (1990) 1984 המבנה: בתי צמיחה 1חלק  1176 
  מ"ח (1998( )1993) 1982 גרמי מדרגות טרומים מבטון מזוין 1182
כללי שיטות לבדיקת עמידות אש של מ 1חלק  1189

 דלתות אש: דלתות
2011 

 
  

 
שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי  2חלק  1189

 דלתות עשן: דלתות
 ברוויזיה, (ISO 5925/1: 1981אימוץ  )  2011

בדיקות מעבדה של רעש הנוצר : אקוסטיקה 1חלק  1194
: באבזרים ובציוד עזר במערכות הספקת מים

 שיטת מדידה

 ברוויזיה, ISO 3822/1: 1983אימוץ   (2000( )1995) 1990

בדיקות מעבדה של רעש הנוצר : אקוסטיקה 3חלק  1194
: באבזרים ובציוד עזר במערכות הספקת מים

 הרכבת שסתומים ואבזרי מעבר והפעלתם

 ברוויזיה, ISO 3822/3: 1984אימוץ   (2000( )1995) 1990

בדיקות מעבדה של רעש הנוצר : אקוסטיקה 2חלק  1194
: ובציוד עזר במערכות הספקת מיםבאבזרים 

 הרכבת ברזי הרקה והפעלתם

1990 (1995) 
(2000) 

 ברוויזיה, ISO 3822/2: 1984אימוץ  
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

בדיקות מעבדה של רעש הנוצר : אקוסטיקה 4חלק  1194
: באבזרים ובציוד עזר במערכות הספקת מים

 הרכבת אבזרים מיוחדים והפעלתם

1990 (1995) 
(2000) 

 ברוויזיה, ISO 3822/4: 1985אימוץ  

;  מ"ח; 1.22, 1.10/  2היתר  2008 כללי: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם (1) 0חלק  1205
 התגוננות

 

מערכת : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם (1) 1 חלק 1205
 הספקת מים קרים וחמים

  מ"ח 2008

מערכת : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 11) 1205.2
 נקזיםה

  מ"ח 2007

קבועות : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם (1) 1205.3
 שרברבות ואבזריהן

  מ"ח 2007

ביוב : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם (1) 1205.4
 יעול הבנייןות

 (1) 1205.4 מ"ח 2008

 2011ת "ג מ"ח 2009 מקלטים: התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 5חלק  1205
שיטות : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 11) 6חלק  1205

 בדיקה
  מ"ח 2010

מערכות : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם 11) 1205.7
 גז

 2008בוטל בינואר  מ"ח 1995

מערכות : תקנת מתקני תברואה ובדיקתםה (1) 8חלק  1205
 להולכת חום במים

  מ"ח 2009

מערכת : התקנת מתקני תברואה ובדיקתם (1) 9חלק  1205
 סילוק שפכים פרטיתל

  מ"ח 2010

  מ"ח 2006 אפר פחם מרחף לבטון 1209
לוח מתכת , אריג מתיל מתכת-נפות בדיקה 1211

מידות -מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית
 מינליות של העינהנו

 ISO 565 - 1990אימוץ   1996

 2006, 2003ת "ג מ"ח; 7.00.01/  2היתר  1988 עמידות אש: דלתות אש (2)(1)1212
דלתות : מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן  (2))*(1חלק  1212

 עשן
לגבי דלתות  1988-מ 1212י "בא במקום ת מ"ח; 7.00.01/  2היתר  2003

 2006, 2003 ת"ג,   סובבות
: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן  3חלק  1212

 התקנה של דלתות אש סובבות
2011   

: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן  4חלק  1212
 התקנה של דלתות אש סובבות

 

 2011, 2008ת "ג  2005
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)ותאזכור בחוקים ובתקנ

 ברוויזיה, 1988ת "ג מ"ח 1985 גלאי עשן: מערכת גילוי אש (1)*()1חלק  1220
 ( 1)()*2חלק  1220

(2)  
 אימוץ של תקנים אמריקנים מ"ח 1994 יחידות בקרה : מערכות גילוי אש

 (1)*()3חלק  1220

(2) 
הוראות התקנה ודרישות : מערכות גילוי אש

 כלליות
  מ"ח 2004

 (1)*( )4 חלק 1220

(2) 
  מ"ח 1988 גלאי חום: מערכות גילוי אש

(1)*()5חלק  1220
  מ"ח 1989 גלאי עשן עצמאיים: מערכות גילוי אש 

(1)*()6חלק  1220
 1999ת "ג מ"ח 1990 התקני הפעלה ידניים: מערכות גילוי אש 

)*(10חלק  1220
 ים אמריקניםאימוץ של תקנ מ"ח 1991 התקנים להתרעת שמע: מערכות גילוי אש 

(1)11חלק  1220
 2009, 2006, 2002ת "ג  1996 תחזוקה: מערכות גילוי אש 

(1)13חלק  1220
   2009 התקנים לאיתות חזותי: מערכות גילוי אש 

 2003תיקון טעות מאי  ;2009 ,2002ת "ג 5.04/  2היתר  1998 כללי: חוקת מבני פלדה 1חלק  1225
מבוא  -הגנה מפני שיתוך  :חוקת מבני פלדה 2.1חלק  1225

 כללי 
1998   

מיון  -הגנה מפני שיתוך : חוקת מבני פלדה 2.2חלק  1225
 סביבות 

1998   

שיקולי  -הגנה מפני שיתוך : חוקת מבני פלדה 2.3חלק  1225
 תכן 

1998   

סוגי  –הגנה מפני שיתוך : חוקת מבני פלדה 2.4חלק  1225
 משטחים והכנת משטחים 

2000   

 –הגנה מפני שיתוך : חוקת מבני פלדה 2.5חלק  1225
 מערכות צבע 

 ISO 12944-5 – 1998אימוץ  מ"ח 2002

שיטות  –הגנה מפני שיתוך : חוקת מבני פלדה 2.6חלק  1225
 מערכות צבע בדיקה במעבדה ודרישות ל

 ISO 12944-6 –1998אימוץ  מ"ח 2005
 

ידות תכן לעמידות ברע: חוקת מבני פלדה 4חלק  1225
 אדמה

 EN 1998-1: May 2004, section 6אימוץ   2009

, לוחות -פלדות מבנים : חוקת מבני פלדה 10חלק  1225
 מוטות ופרופילים, לוחות שטוחים רחבים

 ISO 630: 1995אימוץ  מ"ח 1999

   2002 כללי: סרטוטים למבנים 0חלק  1226
מבנים מבטון ומבטון : סרטוטים למבנים 1חלק  1226

 זויןמ
 2002, 1993ת "ג  1988

 2002ת "ג  1991 מבני פלדה: סרטוטים למבנים 2חלק  1226
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 שנת פרסום שם התקן י"ת     
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 2002, 1999ת "ג  1988 גשרי דרך: עומסים בגשרים 1חלק  1227
גשרי : בגשריםומטריות ודרישות גיאעומסים  2חלק  1227

 רכבת
 2006, 2003ת "ג  1990

    : פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי (1) 1229
 2010, 1988ת "ג מ"ח (1989) 1984 לוחות 1חלק 
 2010ת "ג מ"ח (1994)1988 מוצרים מעוצבים 2חלק 
 2010ת "ג מ"ח (1994)1988 קצף פוליאוריתן מותז 3חלק 
 2011ממרס  1חלק  26י "בוטל ובמקומו בא ת  (1998) 1991 דגימת בטון יצוק באתר :שלד הבניין 1חלק  1239
   1995 בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי (1) 1243
  מ"ח (1997( )1990)1989 אש-צבעים תופחים מעכבי התפשטות (1) 1267
 ברוויזיה  1989 עץ ומוצריו -חומרים : רהוט (1) 1חלק  1271
  מ"ח 2004 מטבח ארונות: רהוט 11חלק  1271
דרישות  -טיח פנים : טיח מוגמר בבניינים 1חלק  1275

 ושיטות בדיקה
 2חלק  1920י "במקומו בא ת, מבוטל מ"ח 1990

 ISO 354: 1985אימוץ   (2002) (1996) 1986 מדידת בליעת קול בחדר הדהוד: אקוסטיקה 1309
 יחידות בקרה: ותמערכות אזעקה לגילוי פריצ (1)1חלק  1337

 ומערכות בקרה לבתי עסק
1993   

הוראות : מערכות אזעקה לגילוי פריצות (1)2חלק  1337
 התקנה לבתי עסק

1994   

   1994 מוקדי בקרה: מערכות אזעקה לגילוי פריצות (1)3חלק  1337
   1990 גלאים: מערכות אזעקה לגילוי פריצות (1)5חלק  1337
יחידות בקרה : אזעקה לגילוי פריצותמערכות  (1)6חלק  1337

 לדירות מגורים
  מ"ח 1991

תאור של רעש סביבתי ומדידתו : אקוסטיקה 1חלק  1349
 גדלים ונוהלים בסיסיים -

 ISO 1996/1: 1982אימוץ   (2001( )1996) 1986

  מ"ח 2005 פסיפס מקרמיקה או מזכוכיתלוחות אריחי  (2)*( ) 1353
תרמית האופיינית של קביעת ההתנגדות ה 1375

 קירות בני
 1999ת "ג  1996

 ברוויזיה מ"ח 1994 ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה 1378
טיח תרמי : מערכות בידוד תרמי בבניינים 1חלק  1414

 חיצוני
  מ"ח 1998

טיח תרמי : מערכות בידוד תרמי בבניינים 2חלק  1414
 פנימי

 ברוויזיה, 1998, 1997ת "ג מ"ח 1993
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 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

השמת : מערכות בידוד תרמי בבניינים 3חלק  1414
 מערכת טיח תרמי חיצוני

  מ"ח 1996

 - רעש ממתקני מים בבניינים: אקוסטיקה 1418
 מדידהדרישות ושיטות 

2009   

 סי-וי-יריעות פי: יטום גגותיריעות לא (1)1חלק  1430
 

 ברוויזיה מ"ח 1995

  EPDMיריעות : יריעות לאיטום גגות (1)2חלק  1430
 

 ברוויזיה מ"ח 1994

 3חלק  1430
(1()2) 

יריעות ביטומן משופר : יריעות לאיטום גגות
מזוינות בסיבי פוליאסטר או , בפולימרים

בסיבים אחרים לא ארוגים המיועדות 
 להתקנה בריתוך

 2003ת "ג מ"ח 1995

בדיקה באתר של צפיפות הקרקע ורטיבותה  1454
 באמצעות מד גרעיני

 ברוויזיה  1997

 1999ת "ג 5.04/  2היתר ; מ"ח 1994 צינורות פלדה למבנים )*( 1458
 בדיקות אטימות  מעטפת הבניין לחדירת 1חלק  1476

 גגות שטוחים ומרפסות: מים 
 ת"בהכנה ג  1997

בדיקת אטימות  מעטפת הבניין לחדירת  2חלק  1476
קירות חיצוניים ופתחים בקירות : מים

 חיצוניים

 ת"בהכנה ג  1998

בדיקת אטימות  מעטפת הבניין לחדירת  3חלק  1476
 גגות משופעים: מים

1999   

  מ"ח 2005  המיוצרים בתהליך ייבושלוחות סיביים  )*( 1481
  מ"ח 2010 וחותל: מחיצות וחיפויי גבס (2)1חלק  1490
  מ"ח (2000) 1994 ברגים: מחיצות וחפויי גבס (2)2חלק  1490
  מ"ח (2000) 1994 חומרי איחוי והחלקה: מחיצות וחפויי גבס (2)3חלק  1490
 2010, 2001ת "ג מ"ח 1994 שלד לא נושא מפח פלדה: מחיצות וחפויי גבס (2)4חלק  1490
   2009 םתפקוד מחיצות המותקנות בבנייני 1503
  מ"ח 2005 בלוקי גבס 1504
 2011ת "ג 5.04/  2היתר ; מ"ח (1999) 1994 פחי סיכוך צורתיים מפלדה 1508
תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות : תריסים 1חלק  1509

 מתכת
 2011ת "ג מ"ח (2001) 1996

 2011 ת"ג 2.93/2היתר ; מ"ח 1997 תריסי גלילה: תריסים 2חלק  1509
 2009 ת"ג מ"ח 1998 רפפות מתכת לתריסים: תריסים 3 חלק 1509
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 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 ברוויזיה מ"ח 1995 בטון קל לשימושים לא מבניים 1513
  מ"ח 2002 קירות לא נושאים: קירות בני 1חלק  1523
   2002 רכיבים וגימור: קת בנייניםניהול תחזו  1חלק  1525
בנייני מגורים וסביבתם : תחזוקת בניינים  2חלק  1525

 מערכות שירות -הקרובה 
2011   

בניינים שאינם בנייני : ניהול תחזוקת בניינים 3חלק  1525
 מערכות שרות –מגורים וסביבתם הקרובה 

2010   

   2004 מסמכי עדות: תחזוקת בנייניםניהול  4חלק  1525
   2002 הגנה מפני אש במעבדות (1) 1530
  מ"ח 2003 מיון ודרישות –חומרי איטום  –מבנים  (1)1536
אטמים : אטמים גמישים לחלונות ודלתות (1)1חלק  1542

 מקשיים משוחלים
  מ"ח 2006

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  1חלק  1547
 דרישות כלליות: סביבתי

1998   

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  2חלק  1547
 אדריכלות בניין: סביבתי

 2002ת "ג  1998

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  3חלק  1547
 שלד הבניין: סביבתי

1998   

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  4חלק  1547
דלק , ניקוז והספקת מים, ביוב: סביבתי

 וגזים

1999   

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  5חלק  1547
 מיזוג אוויר ואוורור: סביבתי

2000   

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  6חלק  1547
 חשמל ותקשורת: סביבתי

2000   

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  10חלק  1547
 עבודות פיתוח וגינון באתר: סביבתי

2002   

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח  13חלק  1547
 איטום: סביבתי

2004   

לוחות מטראצו או : לוחות לחיפוי מדרגות 1חלק  1554
 מבטון בציפוי טראצו

 1554י "בא במקום ת 3.31/  2היתר ; מ"ח 1999

 ברוויזיה 3.31/  2היתר ; מ"ח 1999 לוחות מאבן טבעית: לוחות לחיפוי מדרגות 2חלק  1554
מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף  1חלק  1555

 חיפוי חוץ: ולחיפוי בבניינים
 2009ת "ג, 1חלק  1555כ "קובץ כללים ק+  מ"ח 2008

 



 

23 

 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

ריצוף מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה ל 3חלק  1555
 ריצוף: ולחיפוי בבניינים

  מ"ח 2012

  5.04/  2היתר ; מ"ח 2005 עם סיכוך רעפים גגות קלים 1556
   2005 תכן ותפקוד: קירות מסך 1568
 1571כ "קובץ כללים ק+   1998 מיסעות מאבני ריצוף מבטון 1571
 התקנה: מערכות מתזים  (1) 1596

 
 1חלק  1596י "בא במקום ת  2010

  מ"ח 2011 מערכות חיפוי רצפה באריחי רצפה מטראצו 1629

 68כ "בא במקום מפמ, 2005תיקון טעות   2000 ינתיקירות תמך מקרקע משור 1630
 ת"בהכנה ג, 1998ת "ג מ"ח 1997 סורגים לפתחים בבניינים 1635
 2002ת "ג מ"ח 2000 צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי (1) 1637
  מ"ח 2004 ילוי למישקים רגילים בין אריחיםחומרי מ 1661
   2010 מיון וכינוי, דרישות 1חלק 
קביעת העמידות בכימיקלים של דבקים  2חלק 

 וחומרי מילוי עם שרף המתקשה בריאקציה
2004   

   2004 קביעת העמידות בשחיקה 3חלק 
   2004 קביעת חוזק הכפיפה וחוזק הלחיצה 4חלק 
   2004 וצותקביעת ההתכו 5חלק 
   2004 קביעת הספיגות 6חלק 
  מ"ח 1996 ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים (1) 1731
: ציפוי רכיבי בנין מפלדה להגנה בפני שרפה 1חלק  1733

 תושמבחירת ציפוי מינרלי מותז וה
 1.2חלק  1733י "בא במקום ת 5.04/  2היתר  2008

: לדה להגנה בפני שרפהציפוי רכיבי בנין מפ 2חלק  1733
 שיטות בדיקה ודרישות לציפוי מינרלי מותז

 1.3חלק  1733י "בא במקום ת 5.04/  2היתר  2008

 ת"בהכנה ג, ISO 6934-1אימוץ  5.04/  2היתר  1994 דרישות כלליות: פלדה לדריכת בטון (2) 1חלק  1735
 ISO 6934-2אימוץ  5.04/  2היתר  (1999) 1994 תילים משוכים בקר: פלדה לדריכת בטון 2חלק  1735
 ת"בהכנה ג, 1999ת "ג, ISO 6934-4אימוץ  5.04/  2היתר  1994 גדילים: פלדה לדריכת בטון )*( 4חלק  1735
מוטות פלדה מעורגלים : פלדה לדריכת בטון 5חלק  1735

 בחם מעובדים או לא מעובדים
 אימוץ 5.04/  2היתר  (1999) 1994

ISO 6934-5 
: מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון 1חלק  1752

 התשתית לאיטום
 ,1חלק  1752כ "קובץ כללים ק+  מ"ח 1998

 2000ת "ג
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 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

: מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון 2חלק  1752
 יתוךיריעות ביטומן המותקנות בר

 ,2חלק  1752כ "קובץ כללים ק+  מ"ח 2006
 

   2009 תאורת חרום: יישומי תאורה 1838
   2001 כללי: כללים למדידה של עבודות בנייה 1חלק  1861
עבודות : כללים למדידה של עבודות בנייה 2חלק  1861

 עפר ופיתוח אתר
2001   

עבודות : כללים למדידה של עבודות בנייה 3חלק  1861
 בטון ובני

2001   

עבודות : כללים למדידה של עבודות בנייה 4חלק  1861
 צביעה ועבודות אבן, ריצוף וחיפוי, טיח –גמר 

2001   

עבודות : כללים למדידה של עבודות בנייה 5חלק  1861
 מסגרות ואלומיניום, נגרות

2001   

עבודות : כללים למדידה של עבודות בנייה 6חלק  1861
 ר ואוורורמיזוג אווי

2001   

עבודות : כללים למדידה של עבודות בנייה 7חלק  1861
 חשמל ותקשורת

2002   

בדיקות של : שיטות בדיקה בתחום הסלילה 2חלק  1865
 אגרגאטים

 ברוויזיה  1998

בדיקות של : שיטות בדיקה בתחום הסלילה 3חלק  1865
 קרקע ואגרגאטים

1999   

יחידות אבן : תיתחיפוי באבן מלאכו 1חלק  1872
 מלאכותית

  מ"ח 2008

חיפוי קירות בשיטת : חיפוי באבן מלאכותית 2חלק  1872
 הקיבוע הרטוב

  מ"ח 2011

מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני  9חלק  1877
בקרת איכות , דרישות, הגדרות –בטון 

עקרונות כלליים לשימוש : והערכת תואמות
 במוצרים ובמערכות

2010   

  מ"ח 1999 לוחות זיגוג מפלסטיק לשימוש בבניינים (1) 1878
, רג לתשתית של כבישיםואגרגאט גרוס ומד 1885

 שדות תעופה ורחבות
2004   

רחבות ל, לכבישים ים וחומרי מילוי נבררמצע 1886
 שדות תעופהלו

2010   

 ת"בהכנה ג מ"ח 1996 (OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים  1913
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 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

עקרונות ודרישות : נגישות הסביבה הבנויה 1חלק  1918
 כלליות

2008   

הסביבה שמחוץ : נגישות הסביבה הבנויה 2חלק  1918
 לבניין

2001   

 3.1חלק  1918
 

 -פנים הבניין : נגישות הסביבה הבנויה
 סיותדרישות בסי

2006   

 3.2חלק  1918
 

 -פנים הבניין : נגישות הסביבה הבנויה
 דרישות משלימות לשימושים סםציפיים

2008   

 3.2חלק  1918
 

 -פנים הבניין : נגישות הסביבה הבנויה
 דרישות משלימות לשימושים סםציפיים

2008   

 6חלק  1918
 

אמצעי אזהרה : נגישות הסביבה הבנויה
 עם מוגבלות ראייהוהכוונה לאנשים 

2011   

דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט : טיח 1חלק  1920
 לטיח

 2009, 2000ת "ג מ"ח 1997

 2009, 2000ת "ג מ"ח 2002 מערכת הטיח באתר: טיח 2חלק  1920
  מ"ח 2000 דרישות כלליות: מערכות צבע בבניינים 1חלק  1922
 2חלק  1922כ "קובץ כללים ק+  מ"ח 2000 לא מבניתפלדה : מערכות צבע בבניינים 2חלק  1922
 ברוויזיה, 2003תיקון טעות מאי  מ"ח 2003 עבודות בטון יצוק באתר 1923
ייצור  –בטון טרומי : ייצור אלמנטים מבטון 2חלק  1923

 ומוצרים
 4חלק  466י "של ת 47.1בא במקום פרק   2010

לא חיפויים פנימיים ותקרות תותב , מחיצות 1924
 פריקות מלוחות גבס

 2011תיקון טעות   2011

   2010 תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס 1925
פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות  (1) 1חלק  1984

וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים 
 ובמרחבים מוגנים

 205כ "בא במקום מפמ מ"ח 2000

   2005 בידוד אקוסטי בבניינים שאינם למגורים 2004
פתרונות להפרשי  –בטיחות בשטחים פתוחים  1חלק  2142

 פתרונות באזורים מבונים: גבהים
 2006ת "ג  2001

צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק  ( )(1) 2חלק  2242
: באלומיניום להספקת מים חמים וקרים

 הוראות התקנה

1999  
 
 

 2001ת "ג

 בית יחיד או: בתי קבע מתועשים למגורים 2262
 בית טורי

 422כ "בא במקום מפמ  2006
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 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

  מ"ח 1998 בלוקי תבנית על בסיס צמנט 2263
התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים  2279

 ושל מוצרים חדשים המיועדים להליכה
  מ"ח 2009

אבן טבעית : קירות מחופים באבן טבעית 1 חלק 2378
 לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי

 2010, 2007, 2005ת "ג מ"ח 2003

קירות מחופים : קירות מחופים באבן טבעית 2חלק  2378
 בקיבוע רטוב

  מ"ח 2005

קירות מחופים : קירות מחופים באבן טבעית 3חלק  2378
 בקיבוע יבש

2010   

קירות מחופים : קירות מחופים באבן טבעית 4חלק  2378
 בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

2012   

אלמנטים : קירות מחופים באבן טבעית 5חלק  2378
טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות 

 באתר

 2012ת "ג  2011

הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים  2413
 לרעידות אדמה ולחיזוקם

2003   

 –דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה : מעליות (2) 0חלק  2481
 דרישות יסוד

 , 2, 1חלקים  24י "בא במקום ת  2006
 2008תיקון טעות מרס 

 –דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה : מעליות (2)  1חלק  2481
 מעליות חשמליות

 2, 1חלקים  24י "בא במקום ת  2006

 –בנייה ולהתקנה דרישות בטיחות ל: מעליות (2)  2חלק  2481
 מעליות הידראוליות

 2, 1חלקים  24י "בא במקום ת  2006
 

 –דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה : מעליות (2) 21חלק  2481
מעליות חדשות להובלת נוסעים ומעליות 

חדשות להובלת נוסעים ומשא בבניינים 
 קיימים

2011   

 – דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה: מעליות 70חלק  2481
, יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים

 לרבות אנשים עם מגבלות

2010   

 2008ת "ג מ"ח 2006 טיפול להגנה מפני שרפה: טיפול בעץ 2733
דרישות : עמידות אש של אלמנטי בניין 1חלק  2931

 כלליות
  מ"ח (2009) 2003

דרישות : עמידות אש של אלמנטי בניין 3חלק  2931
 לבנייני משרדים

  מ"ח (2009) 2003
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

צבעי בטיחות וסימני  –סמלים גרפיים  1חלק  3864
עקרונות תכן לסימני בטיחות : בטיחות

 במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים

2008   

ות וסימני צבעי בטיח –סמלים גרפיים  3חלק  3864
שלטי בטיחות המשמשים במקומות : בטיחות

 עבודה ובשטחים ציבוריים

2008   

 באים במקום  2-ו 1חלקים  3970י "ת  2010 הגדרות ודרישות: קשרני גבס וטיח גבס 1חלק  3970
 397כ  "מפמ

 באים במקום  2-ו 1חלקים  3970י "ת  2010 שיטות בדיקה: קשרני גבס וטיח גבס 2חלק  3970
 397כ  "מפמ

דלתות מזוגגות שאינן : דלתות אלומיניום 2חלק  4001
 דלתות כניסה ראשית

 1חלק  263כ "בא במקום מפמ מ"ח 1999

 2007ת "ג,  EN 12004-2001אימוץ  מ"ח 2002 הגדרות ודרישות: דבקים לאריחים 1חלק  4004
 EN 1323-1996 (+ A1-1998)אימוץ   2002 לוח בטון לבדיקות: דבקים לאריחים 2חלק  4004

 431כ "ומפמ 1חלק  362כ "בא במקום מפמ
 קביעת הזמן החופשי: דבקים לאריחים 3חלק  4004

 
 EN 1346-1996 (+ A1-1998)אימוץ   2002

 431כ "ומפמ 1חלק  362כ "בא במקום מפמ
 קביעת ההחלקה על קיר : דבקים לאריחים 4חלק  4004

 מאונך
 EN 1308-1996 (+ A1-1998)אימוץ   2002

 431כ "ומפמ 1חלק  362כ "בא במקום מפמ
 EN 1347-1996 (+ A1-1998)אימוץ   2002 קביעת כושר ההרטבה: דבקים לאריחים 5חלק  4004
קביעת חוזק ההידבקות : דבקים לאריחים 6חלק  4004

 במתיחה של דבקים צמנטיים
 EN 1348-1997 (+ A1-1998)אימוץ   2010

 431כ "ומפמ 1ק חל 362כ "בא במקום מפמ
קביעת עיווי רוחבי של : דבקים לאריחים 7חלק  4004

 דבקים צמנטיים ושל חומרי מילוי למישקים
 ברוויזיה, EN 12002-1997אימוץ   2007

 431כ "ומפמ 1חלק  362כ "בא במקום מפמ
קביעת חוזק ההידבקות : דבקים לאריחים 8חלק  4004

 בגזירה של דבקי תחליב
 EN 1324-1996 (+ A1-1998)אימוץ   2002

 431כ "ומפמ 1חלק  362כ "בא במקום מפמ
קביעת חוזק ההידבקות : דבקים לאריחים 9חלק  4004

 בגזירה של דבקי שרף בריאקציה
 EN 12003-1997אימוץ  מ"ח 2002

 431כ "ומפמ 1חלק  362כ "בא במקום מפמ
ופרטי גמר בגגות אגדים ( שולי הגג)ארגזי רוח  4030

 קלעם כיסוי 
  מ"ח 1998

חלונות : חלונות ותריסים מותקנים באתר 1חלק  4068
 ותריסים מאלומיניום

 1חלק  4068כ "קובץ כללים ק+  מ"ח 1998

חלונות : חלונות ותריסים מותקנים באתר 2חלק  4068
 ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים

 2002ת "ג התגוננות, מ"ח 2000
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 וויזיההתקן או הר

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

: שיטות פסיביות לבדיקת ריכוז גז רדון (1)1תלק   4175
 מבנים

1999   

 2007ת "ג  1998 עקרונות כלליים: גדרות פלדה 1חלק  4273
גדרות מרשתות פלדה ל םרכיבי: גדרות פלדה 2.1חלק  4273

 מרותכות
2005   

 2.2חלק  4273כ "קובץ כללים ק+   1998 גדרות מרשתות פלדה מרותכות: ת פלדהגדרו 2.2חלק  4273
לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  4305

 ומעוצבים בפאותיהם( מלמין)אמינופלסטיים 
  מ"ח 1998

לוחות מחופים בחיפוי העשוי מלוחות  4306
 (HPL)ומגלילים דפופים תרמוסטיים לקישוט 

 ומעוצבים בפאותיהם

 442כ "בא במקום מפמ מ"ח 1998

ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך  (1) 4376
 בניינים

 1חלק  432כ "בא במקום מפמ מ"ח 1998

לשימושים  פרופילי אלומיניום 1.1חלק  4402
משוחלים  פרופילים: ארכיטקטוניים

דרישות  – 6063-ו 6060מדויקים מסגסוגות 
 כלליות

2009   

לשימושים  לומיניוםפרופילי א 1.2חלק  4402
משוחלים  פרופילים: ארכיטקטוניים

סבולות  – 6063-ו 6060מדויקים מסגסוגות 
 צורה ומידה

2009   

: לשימוש ארכיטקטוני פרופילי אלומיניום 2חלק  4402
  פרופיליםגימור ה

 2010ת "ג, 2003תיקון טעות  מ"ח 2007

    :פריטי מסגרות למקלטים  4422
 –טים שאינם מרחבים מוגנים פריטים למקל 1חלק 

 בדיקות והתקנה, דרישות
 2009ת "ג התגוננות; מ"ח 2001

 2009דצמבר , 2009ינואר , 2008ת "ג התגוננות; מ"ח 2007 דרישות ובדיקות –פריטים למרחבים מוגנים  2חלק 
 2009,(ת"ג 2) 2008, 2007, 2003 ת"ג התגוננות; מ"ח 2001 התקנה –פריטים למרחבים מוגנים  3חלק 
  מ"ח 2000 פרגולה מעץ 4439
  מ"ח 2002 משטחים מאבן טבעית: משטחי עבודה מאבן 1חלק  4440
משטחים מאבן : משטחי עבודה מאבן 2חלק  4440

 פולימרית
  מ"ח 2002

גלאי פחמן חד חמצני לשימוש ביתי  (1) 4442
 ולשימושים דומים

 BS 7860 - 1996אימוץ תקן  מ"ח 1998
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 שנת פרסום ןשם התק י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

 :מאוזכר 893י "ת 1997 מוטות חלקים: פלדה לזיון בטון (2)*( )2חלק  4466
 5.04/  2היתר 

 2007, 2000ת "ג
 893י "בא במקום ת

 :כרמאוז 739י "ת 1993 מוטות מצולעים: פלדה לזיון בטון (2)*( )3חלק  4466
 5.04/  2היתר ; התגוננות

 2007, 2000ת "ג
 739י "בא במקום ת

 :מאוזכר 580י "ת 1994 רשתות מרותכות: פלדה לזיון בטון (2)*( )4חלק  4466
 5.04/  2היתר ; התגוננות

 , 1999, 1997ת "ג, 580י "בא במקום ת
2007 

מוטות ורשתות חתוכים : פלדה לזיון בטון  )*(  5חלק  4466
 יםומכופפ

 2007, 1999ת "ג, 176כ "בא במקום מפמ  1998

 2002ת "ג מ"ח 1999 לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה (2) 4491
חוליות טרומות עשויות פוליאתילן לתאי  4520

 הוראות התקנה ובדיקות: בקרה
  מ"ח 1999

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר  (1) 1חלק  4570
 מפוחים : במקלטים

 מ"ח 2011
 

 

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר  (1) 2חלק  4570
 םשסתומי: במקלטים

  מ"ח 2011

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר  (1) 3חלק  4570
 מסננים: במקלטים

  מ"ח 2011

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר  (1) 4חלק  4570
 ה ותחזוקההתקנ, תכן: במקלטים

  מ"ח 2011

רכות לאוורור ולסינון של אוויר מע (1) 5חלק  4570
מערכות המורכבות מסוללות : במקלטים

 ה ותחזוקההתקנ, תכן -מסננים 

  מ"ח 2009

 2009, 2005ת "ג  2001 בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים 4577
  מ"ח 2005 פלדת זיון –כללים לריתוך מבנים  5040
יות דלתות כניסה ראש: מכללי דלתות מגן 1חלק  5044

 ייצור –למשרדים ולעסקים , לדירות מגורים
 27כ "בא במקום מפמ מ"ח 2001

דלתות כניסה ראשיות : מכללי דלתות מגן 2חלק  5044
 –למשרדים ולעסקים , לדירות מגורים

 התקנה

 27כ "בא במקום מפמ מ"ח 2003

   2006 סימון בתווית אנרגייה: מערכת זיגוג בבניינים 5068
ציפויים וחיפויים פנימיים מערכות של  5075

 במרחבים מוגנים
  מ"ח 2006

 מגנזות 5092
 

2005   
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

טבעיים תכולת יסודות רדיואקטיביים  5098
 רי בנייהמוצב

 (2010מאי )תיקון טעות   2009

  מ"ח 2008 י מגוריםמסתורים בבניינ 5100
 2011ת "ג מ"ח 2005 כללי תכן: תקרות תותב פריקות 1חלק  5103
דרישות תפקוד של : תקרות תותב פריקות 2חלק  5103

 רכיבים ומכללים
  מ"ח 2005

  מ"ח 2005 כללי התקנה ותחזוקה: תקרות תותב פריקות 3חלק  5103
כללי תכן והתקנה : תקרות תותב פריקות 4חלק  5103

 במקלטים ובמרחבים מוגנים
  מ"ח 2011

חומרי איטום למעברי כבלים וצינורות  1חלק  5109
דרישות : במקלטים ובמרחבים מוגנים

 ושיטות בדיקה 

2003 
 

  מ"ח

 2007, 2004ת "ג  2002 סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה (1) 5139
   2007 מעקי בטיחות בכבישים 5175
: קשרות לביצוע עבודות בנייהכללי הת 1חלק  5279

 עבודות הנמדדות על פי ביצוע בפועל
 2006תיקון טעות   2005

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 2חלק  5281
 לבנייני מגורים

 2005-מ 5821י "בא במקום ת  2011

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 3חלק  5281
 לבנייני משרדים

 2005-מ 5821י "תבא במקום   2011

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 4חלק  5281
 לבנייני מוסדות חינוך

תיקון טעות , 2005-מ 5821י "בא במקום ת  2011
2011 

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 5חלק  5281
 לבנייני אחסון תיירותי

 2005-מ 5821י "בא במקום ת  2011

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 6חלק  5281
 לבנייני מוסדות בריאות

 2005-מ 5821י "בא במקום ת  2011

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 7חלק  5281
 לבנייני מסחר

תיקון טעות , 2005-מ 5821י "בא במקום ת  2011
2011 

דרישות (: בנייה ירוקה)קיימה -בנייה בת 8חלק  5281
 ציבורית לבנייני התקהלות

 2005-מ 5821י "בא במקום ת  2011

דירות : דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה 1חלק  5282
 בבנייני מגורים

2011 
 

  

בנייני : דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה 2חלק  5282
 משרדים

2011   
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

שיטות חישוביות לקביעת התנגדות תרמית  5375
 אופינית של קירות בני

2008   

 412כ "מבטל את מפמ  2011 מבני מגורים: מבנים יבילים ארעיים 1חלק  5412
מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב  5435

 דרישות בטיחות אש : קבוע
 2010ת "ג  2006

רים בהתפחה מוצרים אלסטומריים המיוצ 5442
 לבידוד תרמי

 2010ת "ג מ"ח 2003

: מצעים לחיפוי רצפה וציפויי גימור לרצפות 1חלק  5449
 פנים

 2010ת "ג מ"ח 2005

שיטה לבדיקת מוליכות תרמית  –בידוד תרמי  5450
 של חומרים

 ISO 8302: 1991אימוץ תקן   2007

מכללי אסלה כימיים ניידים למקלטים  5451
 ולמרחבים מוגנים

 

  מ"ח 2005

 –יחידות אחסון ומשטחי עבודה ביתיים  (2 5555
 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

 2010ת "ג  2008

לוחות ואריחים : מערכת רצפה מאבן טבעית 1חלק  5566
 לריצוף

 2009ת "ג מ"ח 2007

  מ"ח 2011 ריצוף: מערכת רצפה מאבן טבעית 2חלק  5566
דות מנהור הוראות והנחיות לבטיחות בעבו 5567

 בתעשיית הבנייה
2006   

   2007 מיפוי גאוהנדסי של מנהרות במהלך הכרייה 5620
מערכת ניהול : בטיחות באירועים המוניים 1חלק  5688

 דרישות -הבטיחות 
2006   

   2006 הנחיות: בטיחות באירועים המוניים 2חלק  5688
מידות ודרישות  –מובלים  –אוורור בניינים  5678

 יות למובלים גמישיםמכנ
2006   

   2011 מונחים והגדרות: מנהור 1חלק  5826
   2011 יסודות התכנון של מנהרות רכבת: מנהור 2חלק  5826
   2011 שיטות תימוך: מנהור 3חלק  5826
   2010 גאולוגיה וגאוטכניקה: מנהור 4חלק  5826
   2011 איטום: מנהור 5חלק  5826
   2010 תכנון ובינוי בשיטת החפירה והכיסוי :מנהור 6חלק  5826
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 שנת פרסום שם התקן י"ת
 התקן או הרוויזיה

 אישור מחדש) ( 

 הערות (^)אזכור בחוקים ובתקנות

   2010 תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה: מנהור 7חלק  5826
   2010 תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה: מנהור 7חלק  5826
   2011 סיכונים בעבודות מנהורניהול : מנהור 8חלק  5826
   2009 תיעוד של מנהרות רכבת: מנהור 9חלק  5826
   2009 בדיקה ובקרה של מבנה המנהרה: מנהור 10חלק  5826
   2009 תחזוקה: מנהור 11חלק  5826
   2011 הגדרות ודרישות (: צפות)רצפות מורמות  5917
   2011 ותהגדרות ודריש –לריצוף ( טיט)צמנט -מלט 6069
אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך  6210

 בניינים
2011   

   2007 תאורה במקומות עבודה שבתוך מבנים (1) 8995
גילוי איכותי  –ביצועים תרמיים של בניינים  13187

 –של חריגות תרמיות במעטפות של בניינים 
 אדום-שיטת תת
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 (0210 מרסמעודכנת ל) ןרשימת מפרטי מכון התקנים בתחום הבניי

 
 שנת פרסום  מפרט' מס

 המפרט 
 הערות שם המפרט

  לוחות שבבים עשויים בשיטת טרוד 1976 13
  מערכות הגנה בכניסה לדירות מגורים 1995 27 

משטחי עבודה מבטון פולימרי מזוין לארונות  1978 34
 מטבח

 

אלמנטים טרומים מאסבסט צמנט וליבה של  1979 44
 דדחומר מב

 

 מבוטל  רהיטי אחסנה מעץ 1979 49
  תערובת לציפוי חיצון מצמנט מותז 1981 50
  רכיבים טרומים מבטון תאי מזוין 1980 57
קירות תומכים מורכבים מאלמנטי בטון  1983 68

 טרומים בשיטת הקרקע המזוינת
 מבוטל

  קצף בידוד מבוסס על אוריאה פורמלדהיד 1980  (2) 135    
אלמנטים טרומים למחיצות עשויים מסגרת  1985 152

 עץ ומחופים בלוחות גבס
 1992ת "ג

168  
 (2) 1חלק 

  פרופילים: חלונות פוליויניל כלורי 1994

סי למישקים .וי.פרופילים קשיחים מפי 1981 (1)171
 חיצוניים

 

  עמודי תאורה מבטון מזויין 1982 175
203 
 1חלק 

רכיבים עם ליבת : לבנייה" סנדוויץ"רכיבי  1994
 פוליאורתן מוקצף קשיח

 

203 
 2חלק 

רכיבים עם ליבה : לבנייה" סנדוויץ"רכיבי  1995
עשויה פוליסטירן מוקצף קשיח או צמר 

 סלעים קשיח או שניהם

 

211 
 1חלק 

פרופילים שאינם : פרופילי אלומיניום 1994
 מוגמרים

 מבוטל

תחליב צבע  -עבודות צביעה בצבע גימור  1983 (1)216
 מטיפוס אקרילי

 

דרישות : סיכוך קונסטרוקציות של גגות 1984 (1)223
 בטיחות

 

236 
 

 1994ת "ג מערכות קשר פנים במבנים 1984

251 
 1חלק 

  חלונות הזזה: נגרות בניין מוגמרת 1995

   1992ת "ג כיור עשוי בטון פולימרי 1985 259
 בהכנה תקן

262 
 1חלק 

 בוטל עץ מחוסן מפני מזיקים: הגנה על עץ בבניין 1996

262 
 2חלק 

 בוטל עץ מחוסן מפני שרפה: הגנה על עץ בבניין 1991

262 
 3חלק 

הליכים שיטות ובקרה : הגנה על עץ בבניין 1996
 לחיסון עץ מפני מזיקים ומפני שרפה

 בוטל

263 
 2חלק 

 :דלתות אלומיניום בבנייני מגורים 1989
 דלתות סובבות לכניסה ראשית

 

 

 מפרטים שאינם בתחום העבודה של קבוצת הבניין (1)
 תורגם לאנגלית ( 2)

לפרטים נוספים ראו קטלוג מכון . רשימה זאת אינה מכילה את כל המפרטים בתחום הבניין: הערה
 התקנים הישראלי
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 שנת פרסום מפרט' מס
 המפרט

 הערות שם המפרט

 :גגות אגדים מעץ עם כיסוי קל 1990 1חלק  270 
 (נסירים)וסר עץ מנ

 בוטל

 בוטל תכן : גגות אגדים מעץ עם כיסוי קל 1991 2חלק  270
 :גגות אגדים מעץ עם כיסוי קל 1990 3חלק  270

 הקמה ובדיקה, ייצור
 בוטל

 :גגות אגדים מעץ עם כיסוי קל 1993 4חלק  270
 תקרות רביץ

 

מוצרי ריצוף עשויים מבטון פולימרי לשימוש  1987 306
 ןבתוך הבניי

 מבוטל

307 
 (2()1) 1חלק 

 :תאי בקרה עשויים פוליאתילן 1990
 דרישות כלליות

 ברוויזיה

  רעפים שטוחים: רעפי אסבסט צמנט 1990 1חלק  313
  רעפים שאינם שטוחים: רעפי אסבסט צמנט 1990 2חלק  313

  לבנייה קליםמינרלים אגרגאטים  1990 323
  למנטי השלדא: סקר דיוק בעבודות בניין 1991 326
  דרישות כלליות: מדללים אורגניים לצבעים 1987 (1) 330

  סלילה ושיקום מיסעות בתחום העירוני 1989 345
362 
 (2) 1חלק 

 :חומרי הדבקה לאריחי קרמיקה ופסיפס 1991
 חומרי הדבקה לקירות חוץ

 מבוטל

  1995, 1993ת "ג סיד לבנייה-מוצרי חול 1989 376
 ביטול חלקי קירות באבן טבעיתחיפוי  1994 378
  צבע זרחורי לסימון מקלטים 1991 (1) 389

390 
 (2( )1)1חלק 

 :קרקעיים-חומרים לאיטום מבנים תת 1991
 חומרים שאינם נספגים

 

  איוורור במקומות תעסוקה 1993 (1) 396
תערובת מוכנה : טיח גבס לשימוש פנימי 1991 397

 מראש להשמה ממוכנת
 1992ת "ג

  בורות ותעלות להגנת העובד, דיפון חפירות 1993 406
  בתים ארעיים למגורים 1990 (2) 412

416 
 1חלק 

: משטחי עבודה עשויים מוצרי עץ למטבחים 1991
 משטחים מחופים בחיפוי מעוצב

 1993ת "ג

אמבטים ביתיים לרחצה עשויים חומר  1992 (1)418
 תרמופלסטי

 

 מבוטל למגורים בתי קבע נמוכים 1992 (2) 422
המורכבת , מערכת בידוד תרמי לחללי גגות 1996 1חלק  429

מיריעת בועות מפוליאתילן מחופה ברדיד 
 שיטות בדיקה ודרישות, תכונות: אלומיניום

 

המורכבת , מערכת בידוד תרמי לחללי גגות 1996 2חלק  429
מיריעת בועות מפוליאתילן מחופה ברדיד 

 התקנה: אלומיניום

 

תרכיזי דבק להדבקת אריחי קרמיקה ופסיפס  1993 431
 על קירות חוץ

 מבוטל

  חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות 1994 444
סימון וציוד תאורה לאזהרה מפני מכשולי  1995 449

 טיסה
 

יריעות ביטומניות המיועדות להתקנה  1997 451
חציצה במערכת , בהדבקה לצורך איטום גגות

 איטום או חסימת אדים

 

  שלטים בוהקים עשויים פלסטיק 1995 456
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