
 
 

 

 שניקול קורא           

 תקינה במכון התקניםהוועדות נציגים מומחים לל       

 ,/ותמהנדסים/ות יקרים

לוועד  -למכון התקנים )הוקם ע"י לשכת המהנדסים(לשכת המהנדסים בוחרת את נציגיה 
 . ולוועדות התקינה השונות התקניםהפועל של מכון 

התקינה, מאפשרת השפעה רחבה על היא על בסיס התנדבותי והחברות בוועדות המקצועיות 
טכנולוגית בישראל ועל מעמדם של  –הנדסית  –נדה המקצועית ’המתרחש במשק, על האגעל 

 .העוסקים בה

 תחומי הוועדות שנותרו לאיוש מכלל הוועדות שהלשכה מאיישת הם:

 בניין  

 חשמל 

 מכונאות 

 מזון 

 טקסטיל ונייר 

 אלקטרוניקה 

 הנדסת מים 

 ציוד רפואי 

 קשורתטכנולוגיית המידע והת 

 בנספח א'. הוועדות  תת תחומי רשימה מפורטת של* 
 

 19.224.-ה ראשוןעד ליום  vered@aeai.org.ilלכתובת מוזמנים/ות לפנות  המעוניינים/ות

 /ותבאמצעות שליחת קו"ח ומכתב המתאר מדוע הנכם/ן רואים את עצמכם/ן מתאימים

 הנכם/ן מעוניינים/ות לקחת חלק. ןובציון מספרי הוועדות בה לתפקיד

 . /ותהראויים /ותועדה מיוחדת מטעם הלשכה תבחר את המועמדים

 .03-5205826לבירורים ושאלות נוספות 

 

 

 בברכה,

 אהוד נוףמהנדס 

 יו"ר אירגוני המהנדסים

 

 

 

 

 

mailto:vered@aeai.org.il


 
 

 

 לפי תחומים: תקינה נספח א' רשימת ועדות

 

 ועדה
 מספר

 שם ועדה
 קבוצת תקן

 תאור

 בניין נגרות עץ ומתכת, לרבות זיגוג 5113

 בניין נגישות 5117

 חשמל מערכות אלקטרוניות ביתיות משולב 5280

 מכונאות מכונות 5400

 מכונאות פרזול ומנעולים 5417

 מכונאות כללי: מכונאות 5418

 מכונאות ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים 5422

 מכונאות מתקני הרמה 5479

 מזון קמח ומוצריו 5502

 מזון חלב מוצריו 5503

 מזון שוקולד, קקאו, חלווה ודברי 5505

 מזון שומנים ושמנים צמחיים ומוצריהם 5508

 מזון משקאות לא כוהליים 5514

 מזון דגיםשימורי  5516

 מזון חומץ 5518

 מזון סוכרים ודבש 5521

 מזון קפה 5541

 מזון פירות וירקות מוקפאים 5542

 מזון פירות מיובשים 5543

 מזון תה וצמחים לחליטה 5551

 מזון אורז 5555

 מזון שיטות בדיקה כימיות ופיזיקליות 5562

 טקסטיל ונייר מוצרי הלבשה מחומרים שונים 5601

 טקסטיל ונייר סימון וביקורת איכות של טקסטיל 5616

 טקסטיל ונייר מוצרי טקסטיל מוגמרים 5627

 טקסטיל ונייר חוטי טקסטיל 5632

 טקסטיל ונייר עורות ומנעלים 5642

 טקסטיל ונייר טקסטיל טכני 5652

 טקסטיל ונייר נייר 5653

 אלקטרוניקה בטיחות ציוד אלקטרוני וציוד 5811

 אלקטרוניקה מערכות גלוי ואזעקה 5824

 הנדסת מים ציוד להשקייה 5912

 הנדסת מים קבועות תברואתיות ואבזריהן 5914

 ציוד רפואי אמצעי ניידות לבעלי מוגבלויות 6414

 ציוד רפואי משקפיים ומשקפי שמש 6416

 טכנולוגיית המידע והתקשורת טכנולוגיית המידע והתקשורת 8100

 טכנולוגיית המידע והתקשורת באינטרנטנגישות  8101

 טכנולוגיית המידע והתקשורת תיעוד טכנולוגיית המידע 8102

 טכנולוגיית המידע והתקשורת יחידות נתונים 8103

 טכנולוגיית המידע והתקשורת שידורי רדיו וטלויזיה 8104



 
 

8109 
עברית במערכות ממוחשבות 

 טכנולוגיית המידע והתקשורת ואינטר

 טכנולוגיית המידע והתקשורת מונחים לטכנולוגיית המידע 8110

 טכנולוגיית המידע והתקשורת יישום טכנולוגיית המידע ברפואה 8111

 טכנולוגיית המידע והתקשורת מערכות מידע גאוגרפיות 8130

 

 

 פרטים אודות פעילות כל ועדה ניתן למצוא בקישור הבא באמצעות הזנת מס' הוועדה:

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/searchvaada/ 

כל הועדות מתקיימות בחדרי הישיבות של אגף התקינה, במכון התקנים הישראלי, רח' חיים 

 , רמת אביב, ת"א.42לבנון 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/searchvaada/

