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יתרונות בולטים•
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איי טי אל מספקת למעלה מ 26 שנה שירותי תקינה ליצוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נותנת שירות למעל 1000 חברות יצור במשק הישראלי.איי טי אל היא חברה פורצת דרך מיומה הראשון בשוק. אנו המעבדה הראשונה בארץ שהוכרה ע"י משרד התקשורת, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה.אנו הראשונים בארץ להיות מוסמכים ע"י A2laוגופים בינלאומיים מוכרים רבים בארה"ב ובעולם בכלל



ITLמעבדת 

Presenter
Presentation Notes
איי טי אל מספקת למעלה מ 26 שנה שירותי תקינה ליצוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נותנת שירות למעל 1000 חברות יצור במשק הישראלי.איי טי אל היא חברה פורצת דרך מיומה הראשון בשוק. אנו המעבדה הראשונה בארץ שהוכרה ע"י משרד התקשורת, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה.אנו הראשונים בארץ להיות מוסמכים ע"י A2laוגופים בינלאומיים מוכרים רבים בארה"ב ובעולם בכלל



מעבדות

Presenter
Presentation Notes
איי טי אל מספקת למעלה מ 26 שנה שירותי תקינה ליצוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נותנת שירות למעל 1000 חברות יצור במשק הישראלי.איי טי אל היא חברה פורצת דרך מיומה הראשון בשוק. אנו המעבדה הראשונה בארץ שהוכרה ע"י משרד התקשורת, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה.אנו הראשונים בארץ להיות מוסמכים ע"י A2laוגופים בינלאומיים מוכרים רבים בארה"ב ובעולם בכלל



Open Site Bin Nun

Anechoic Chamber

Environmental Chambers

GTEM – Small Devices Ex Lab
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המעבדה הבינלאומית הראשונה בישראל
.תאגיד הסמכת המעבדות הבינלאומי, iLacהאגודה האמריקאית להסמכת מעבדות תחת A2LAבישראל מטעם הראשונההמעבדה המוכרת –1992•
הראשונה בארץSafetyהקמת החברה ורישום מעבדת –1992•
•1993–NRTL הראשונה בארץסוכנות צפון אמריקאית
EMC/Radioהקמת מעבדת –1994•
מטעם משרד התקשורתהראשונה בארץ המעבדה הפרטית המוכרת –1998•
מטעם משרד הכלכלהפ חוק "הראשונה עהמעבדה הפרטית המוכרת –1999•
)Nortel Networks(רכישת מעבדות טלרד –2005•
)IECEE)CBTL ITLמטעם הראשונההמעבדה הפרטית המוסמכת –2010•
TUV/Intertekמטעם IECEE-CBTLהמזוהה גם כמעבדת בדיקות וגם כהיחידההמעבדה הבינלאומית –2010•
FCCעם )CAB(שהפכה לגוף הערכת התאימות הראשונה בארץ מעבדת הרדיו –2014•
לסביבה נפיצה מטעם משרד האנרגיההראשונה והיחידה בארץ המעבדה המאושרת –2014•

גוף התעדה
IECExהראשון והיחיד בארץ גוף ההתעדה –2015• ExCB
•2017–IECEE NCB והיחיד המוסמך לתקן הראשון בארץ הפרטיISO/IEC17065
ISO/IEC17065לפי ITL Certification Markלספק הראשונים והיחידים בארץ –2017•
לישראללהיות מוכרת מטעם המדינה לאישור ייבוא טובין הראשונהמעבדת הבדיקה –2017•

יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי
מעבדה מוכרת ומאושרת לצורך אישור טובין מיובאים מטעם משרד הכלכלה והממונה על התקינה  –2018•

סביבה נפיצה
מטעם משרד האנרגיההראשונה והיחידה בארץ מעבדת סביבה נפיצה המאושרת –2014•
ATEX, Hazardous location, solution providerמטעם משרד הכלכלה הראשון והיחיד בארץ גוף ההתעדה ומעבדת סביבה נפיצה –2013-2015•
•2015-IECEx ExCB & ExTLהראשון והיחיד בארץ

גז טבעי
ISO/IEC17020לבדוק גז טבעי לפי הראשון והיחיד בארץ גוף הפיקוח –2017•

ATEX, Ex, Haz Loc

CE, NRTL, CB
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ניתן לראות כאן את תמצית הפעילות המראה את אופי החברה חברת ITL רשמה וממשיכה לרשום הישגים חלוציים ולהוביל בכל תחום בו היא פועלת, מיום הקמתה.ITL חברה בCB Scheme ובהכרה הדדית עם כ-400 מעבדות ברחבי העולםITL הקימה את מעבדת הסביבה הנפיצה המאושרת הראשונה והיחידה בארץ מטעם משרד האנרגיה לדלקן אוניברסלי�אם תביטו במדבקה שנמצאת על הדלקן האוטומטי, שנבדק ע"י ITL תוכלו לראות את סמל ITL Certification Mark המופיע עליהמעבדת איי טי אל הובילה את המהפך, בכנסת ובמשרדי הממשלה, לפתיחת השוק למתן אישורי שחרור ליבוא טובין שניתנו בעבר רק על ידי מכון התקנים. וכיום הינה בעלת הסקופ הרחב ביותר למתן אישורי ייבוא למכס עבור יבואנים.
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בדומה לתו התקן המוכר לנו ממכון התקנים, העומד בקריטריונים ישראליים, ITL Certification Mark עומד בסטנדרטים בינ"ל של Certification Marks



הכרה מקומית ובינלאומית
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ועוד רבים אחרים...



שותפים בולטים שלנו
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ועוד רבים אחרים...



פתיחת שוק היבוא לתחרות בתחום מוצרי 
החשמל והאלקטרוניקה



עיקרי השינויים–פקודת היבוא והיצוא 

המכסעמיליגםואיתם,יבואניםמרשםהקמת•

)2,3קבוצותעבורהצהרות,אנרגטיתיעילות(להצהרותמתצהיריםמעבר•

והענישההאכיפהסמכויותועדכוןפיקוחמערךהקמת•

מיובאיםטוביןבדיקותשללתחרותפתיחה•

מיובאיםלטוביןמעבדהבדיקתלצורךמאושרתמעבדה,מוכרתמעבדהמעמדהגדרת•

והמעבדותהעוסקיםשלוסמכויותחובותזהובכללהטוביןאישורהליכיקביעת•



תהליך אישור הטובין
)מוכרתמעבדהאומכון(הבדיקהמעבדתלישירותהיבואןי"עתוגשהבקשה•

)המתחייביםבעדכונים(הקייםהתהליךלפיבבקשהתטפלהבדיקהמעבדת•

ואישורהמוצרתיק,הבדיקהנתוניאתהמידעלמערכתהמעבדהתזיןהבדיקההשלמתעם•

)ניתןאם(המעבדהבדיקת

במידה(הממונהבדרישותהעמידהאישוראת,וליבואןלמכסאוטומטיתתשגרהמערכת•

)זאתהמונעתאינדיקציהתמצאלאובמערכת



פירוט הפעימות-פתיחת השוק לתחרות 
מצברים*כלי עבודה *אלקטרוניקה בידורית * מוצרים לבנים  2018מרץ 27

חיתולים * מתכות יקרות*מיקרוגלים*תנורי אפיה *נורות*גופי תאורה *תקשורת סלולרית 
מוצרי ניקוי*אופניים חשמליים *מטהרים ומסנני מים * עגלות ילדים 

2018אפריל 30

)למעט תנורים(אנרגיה ' מע) *למעט חיתולים(טקסטיל ) *למעט עגלות(עץ וחלונות *צעצועים 
)מיקרוגליםלמעט (ציוד משרדי חשמלי 

2019דצמבר 1

כימיה סביבתית) *למעט מסנני מים ומטהרים(כימיה של מזון ומים *לחץ וחוזק חומרים מיכלי
כולל אופניים  (רכב ומוצרי תעבורה *מוצרי תעשייה חשמליים * מוצרי צריכה חשמליים 
בטיחות אש *עמידות מבנים *חומרי בנין *קרמיקה * מתקני משחקים ) *ולמעט אופניים חשמליים

כל השאר

2021מרץ 1



ITL-היבוא ב
:כיום ניתן להגיש בקשות עבור התקנים

מכונות כביסה-2.7חלק 900י "ת

מדיחי כלים-2.5חלק 900י "ת

מייבשי כביסה-2.11חלק 900י "ת

כלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים-2.45חלק 900י "ת

מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה-60065י "ת

תקשורת סלולרית-60065י "ת

מנורות וגופי תאורה-2.23, 2.22, 2.8, 2.5, 2.3חלקים 20י "ת

הרחבה משמעותית באוקטובר* 



מסלולים

מסלול ירוק•

מסלול זהב  •

מסלול יהלום•

בהתאם למחזור הפעילות



מוצרים לדוגמא



8527

8518

8537

פעימה ראשונה
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אודיו וידאו מקצועיסלולר



8528

פעימה ראשונה
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אודיו וידאו מקצועיסלולר



פעימה ראשונה

8422

8450
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אודיו וידאו מקצועיסלולר



8513
8531

8541

8517

8504

פעימה שניה
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אודיו וידאו מקצועיסלולר



שינויים עתידיים

ללקוחהפניםעם–המחשובמערכת•

ליבוןנורותשלוייצורמכירהאיסור•

האנרגטיתהיעילותבתחוםהצהרות•
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בהתאם לדרישות משרד הכלכלה, אנו בתהליכי פיתוח התשתיות הנדרשות לתקשורת עם המכס, מערכת מסלול, משרד הכלכלה והממונה על התקינה. מבחינתכם ההליך זהה לחלוטין, בעתיד יתווספו פיצ'רים נוספים שמטרתם להקל ולזרז את הליך השחרור מהמכס.יעילות אנרגטית – מעבר להצהרות בדומה להצהרות קבוצה 2 ו 3, יחסוך עלויות ומשאבים. נעדכן בעת השינוי.עד שזה יקרה, אנו יודעים לחלץ את הנתונים הרלוונטיים מהדוח ובכך לחסוך זמן, מאמץ, וכסף.



להט/נורות ליבון
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להט/נורות ליבון

60Wעדכיוםלייבאניתן–בארץ•

הסביבהלזיהוםתורמת,חסכוניתלאנורה•

ואירופהאוסטרליהב"בארהאסורה2009משנת•
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זיהום סביבה - 60 וואט – יעילות אנרגטית C ומטה



חלופות חסכוניות

הלוגןנורותפלורסנטנורותלדנורות



בקשה
?















חשיבה מחוץ לקופסא
מציאת פתרונות לאתגרי תקינה מורכבים

שיווק מהיר
לשוקכניסה מהירה של המוצר 

מקצועיות
שניםמעל 26של ידע וניסיון 

ITLאז למה 
סקופ הסמכה עשיר

לפעימותבמקביל , מבטיח כיסוי רחב

ניהול לקוחות
צוות ניהול פרויקטים לשירות אישי ונגיש

יוצרי מציאות
בחוקמובילי המהפכה 

Presenter
Presentation Notes
חשיבה מחוץ לקופסא – יעילות אנרגטית מתוך דוחות במקום בדיקה, אפרט מידאיי טי אל בנויה עם הפנים ללקוח ומקצה לכל לקוח מנהל לקוח ושירות ניהול פרויקטים, ובכך זוכה לדירוג גבוה בסקרי שביעות רצון הלקוחות. איי טי אל היא השותף הנאמן שלך לאורך כל תהליך הבדיקה והתקינה של המוצר עד לאישורו.------מקצועיות - מעבדת איי טי אל חרטה על דגלה מתן שירות מקצועי, אדיב ומהיר וזאת בכדי לסייע ליבואנים בהפצת המוצרים המיובאים לשוקיכולות אלו מאפשרות ליצרן וליבואן כניסה מהירה של המוצר אל השוק המיועד. 



ITLאז למה 

ל ושימוש בדוחות זרים כחלופה לבדיקות במעבדה"הכרה בינ

המוצר כבר נבדק, חסכון ומניעת עבודה כפולה–מקצועיות •
הזמן שנחסך מקצר את הליך השחרור הכולל–יעילות •
למעבדה ובעיקר ליבואןגם שימוש בדוחות חוסך הוצאות בדיקה –חסכון •
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כהןאמיר
מנהל תחום יבוא

amirc@itlglobal.org
227שלוחה 08-9186100

תודה על ההקשבה

mailto:amirc@itlglobal.org
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