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 י"ג סיון תשע"ה 
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יעילות ותפקוד מערכות מישוב האדים ומנגנוני לתקופתיות לביצוע בדיקות רשימת מעבדות מוסמכות 

 בתחנות תדלוק צמצום פליטות אדי הדלק

 
יעילות המשרד להגנת הסביבה מפרסם בזאת את רשימת המעבדות המוסמכות לבצע בדיקות תקופתיות ל

רשימת . , כמפורט בטבלהבתחנות תדלוק וב האדים ומנגנוני צמצום פליטות אדי הדלקותפקוד מערכות מיש

נכונה והיא  330500035מיום  המעבדות המוסמכות נערכה על בסיס מידע שהתקבל מרשות להסמכת מעבדות

ליום פרסומה. רשימת המעבדות מפורסמת כשירות לציבור ואינה מהווה רשימה סגורה או מחייבת ואינה 

 ה המלצה לגבי מעבדה זו או אחרת.מהוו

כי ביצוע הבדיקות נעשה על ידי מעבדה מוסמכת  וודאהאחריות ל מוטלת דלקהעל בעל תחנת יובהר כי 

ניתן לקבל מידע מעודכן של רשימת  כנדרש בתנאי רישיון העסק וכי ההסמכה בתוקף בעת ביצוע הבדיקה.

 /www.israc.gov.ilלהסמכת מעבדות בקישור:   המעבדות המוסמכות באתר האינטרנט של הרשות הלאומית

 
לפי  מוסמכת לביצוע בדיקות  שם המעבדה

 תקן

אל. בי. אל. 
 טריידינג בע''מ

יחס אדי דלק 0 דלק( בפיות התדלוק ובדיקת ( 0בדיקה לביצועי מערכת שלב 
 .ה האוטומטיתתקינות של פעולת ניתוק הדלק במערכת הבקר

 .יחס אדי דלק 0 דלק נבדק בשיטה יבשה

 ת"י
35303-

0 

 גבי שואף בע"מ

, בדיקת אטימות לפאזה הגזית ושלמות מיכל האחסון התת קרקעי
 .המתאמים, הצנרת והשסתומים למניעת דליפות אדים

TP 

201.3 
 TP (PV valveבדיקת תפקוד שסתום שחרור עודפי הלחץ )

201.1E 

ק ג.ש נדיר שיוו
 בע"מ

יחס אדי דלק 0 דלק( בפיות התדלוק ובדיקת ( 0בדיקה לביצועי מערכת שלב 
 .תקינות של פעולת ניתוק הדלק במערכת הבקרה האוטומטית

 .יחס אדי דלק 0 דלק נבדק בשיטה יבשה

 ת"י
35303-

0 

 טק בע"מ-וינדקס

, בדיקת אטימות לפאזה הגזית ושלמות מיכל האחסון התת קרקעי
 .המתאמים, הצנרת והשסתומים למניעת דליפות אדים

TP 

201.3 
 TP (PV valveבדיקת תפקוד שסתום שחרור עודפי הלחץ )

201.1E 
 יחס אדי דלק 0 דלק( בפיות התדלוק.  ( 0בדיקה לביצועי מערכת שלב 

 . Bיחס אדי דלק 0 דלק נבדק בשיטה רטובה 
 .הבקרה האוטומטית למעט בדיקת תקינות פעולת ניתוק הדלק במערכת

 ת"י
35303-

0 

 לחמני יוסף בע"מ

, בדיקת אטימות לפאזה הגזית ושלמות מיכל האחסון התת קרקעי
 .המתאמים, הצנרת והשסתומים למניעת דליפות אדים

TP 

201.3 
 TP (PV valveבדיקת תפקוד שסתום שחרור עודפי הלחץ )

201.1E 
פז חברת  -מתודה 

 נפט בע"מ
, זה הגזית ושלמות מיכל האחסון התת קרקעיבדיקת אטימות לפא

 המתאמים, הצנרת והשסתומים למניעת דליפות אדים
TP 

201.3 
 
 

 בברכה

http://www.israc.gov.il/
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 ושינוי אקלים אגף איכות אוויר 
 

 
 אמיר זלצברג

 ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה

 

 העתקים:

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, סמנכ"ל הסמכה, אילן לנדסמןמר 


