
כיול מעבדות
ת שו רגולטור דרי

ISO/1 EC 17025:2005
1-000013

ת 223 מסי הסמכה תעוד

רימונים מים מד מבדקות

97800 ירושלים, עטרות, א.ת. ,5 היצירה רח' מרכזית(: ייחוס)מעבדה אתר

08.11.2018 יום: עד 27.12.2016 מיום: בתוקף

 הרשות( )להלן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחן נבדק הארגון
 זו, לתעודה המצורף ההסמכה היקף פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראוי ונמצא

התעודה. למספר זהה ומספרו ממנה נפרד בלתי חלק המהווה
 הכרה בעלת איכות ניהול מערכת ותפעול מקצועית כשירות על מצביעה הסמכה

בינלאומית.
 למעלה. המפורטים בדרישות בתקנים/ עומד הרשות, ידי על המוסמך הארגון

 למתן הכרחיות שהינן ניהול, ולמערכות מקצועית לכשירות הם התקנים דרישות
אמינות. תוצאות
 הרשות פועלת לפיהם ISO/IEC 17011: 2004 לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המתמשך תפקודו בחינת לצורך הארגון על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם
ההסמכה. לדרישות בהתאם

הרשות. ידי על שנקבעו המידה לאמות עונה הארגון עוד כל תקפה ההסמכה

09.11.2010 ראשון: הסמכה תאריך

התקנים. לחוק 12 סעיף לפי אישור מהווה אינה זו תעודה

מגכ״ל
2 גיסה:מעבדות להסמכת הלאומית הישות
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כיול מעבדות
ת שו רגולטור דרי

ISO/1 EC 17025:2005
1-000013

ת 223 מסי הסמכה תעוד

רימונים מים מד מבדקות

97800 ירושלים, עסרות, א.ת. ,5 היצירה רח' מרכזית(: ייחוס)מעבדה אתר

08.11.2016 יום: עד 01.01.2016 מיום: בתוקף

 הרשות( )להלן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחן נבדק הארגון
 זו, לתעודה המצורף ההסמכה היקף פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראוי ונמצא

התעודה. למספר זהה ומספרו ממנה נפרד בלתי חלק המהווה
 הכרה בעלת איכות ניהול מערכת ותפעול מקצועית כשירות על מצביעה הסמכה

בינלאומית.
למעלה. המפורטים בדרישות בתקנים/ עומד הרשות, ידי על המוסמך הארגון

 למתן הכרחיות שהינן ניהול, ולמערכות מקצועית לכשירות הם התקנים דרישות
אמינות. תוצאות
 הרשות פועלת לפיהם ISO/IEC 17011: 2004 לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המתמשך תפקודו בחינת לצורך הארגון על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם
ההסמכה. לדרישות בהתאם

הרשות. ידי על שנקבעו המידה לאמות עונה הארגון עוד כל תקפה ההסמכה

09.11.2010 ראשון: הסמכה תאריף

התקנים. לחוק 12 סעיף לפי אישור מהווה אינה זו תעודה

מנכ״ל
1 גרסה:מעבדות להסמכת הלאומית הרשות



כיול מעבדות
ת שו רגולטור דרי

ISO/IEC 17025:2005
1-000013

ת 223-03 מסי הסמכה תעוד

רימונים מים מד מבדקות

97800 ירושלים, עטרות, א.ת. ,5 היצירה רח' מרכזית(: ייחוס)מעבדה אתר

31.12.2015 יום: עד 18.08.2014 מיום: בתוקף

 הרשות( )להלן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחן נבדק הארגון
 זו, לתעודה המצורף ההסמכה היקף פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראוי ונמצא

התעודה. למספר זהה ומספרו ממנה נפרד בלתי חלק המהווה
 הכרה בעלת איכות ניהול מערכת ותפעול מקצועית כשירות על מצביעה הסמכה

בינלאומית.
למעלה. המפורטים בדרישות בתקנים/ עומד הרשות, ידי על המוסמך הארגון

 למתן הכרחיות שהינן ניהול, ולמערכות מקצועית לכשירות הם התקנים דרישות
אמינות. תוצאות
 הרשות פועלת לפיהם ISO/IEC 17011: 2004 לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המתמשך תפקודו בחינת לצורך הארגון על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם
ההסמכה. לדרישות בהתאם

הרשות. ידי על שנקבעו המידה לאמות עונה הארגון עוד כל תקפה ההסמכה

09.11.2010 ראשון: הסמכה תאריך

התקנים. לחוק 12 סעיף לפי אישור מהווה אינה זו תעודה

מנכ״ל
1 גיסה:מעבדות להסמכת הלאומית הישות



שות 1-000013רגולטור דרי

ת 223-02 מפו' הסמכה תעוד

רימונים מים מד מבדקות

97800 ירושלים, עכורות, א.ת. ,5 היצירה רח' מרכזית(: ייחוס)מעבדה אתר

08.11.2014 יום: עד 01.01.2014 מיום: בתוקף

 הרשות( )להלן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחן נבדק הארגון
 זו, לתעודה המצורף ההסמכה היקף פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראוי ונמצא

 התעודה. למספר זהה ומספרו ממנה נפרד בלתי חלק המהווה
 הכרה בעלת איכות ניהול מערכת ותפעול מקצועית כשירות על מצביעה הסמכה

בינלאומית.
למעלה. המפורטים בדרישות בתקנים/ עומד הרשות, ידי על המוסמך הארגון

 למתן הכרחיות שהינן ניהול, ולמערכות מקצועית לכשירות הם התקנים דרישות
אמינות. תוצאות
 הרשות פועלת לפיהם ISO/IEC 17011: 2004 לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המתמשך תפקודו בחינת לצורך הארגון על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם
ההסמכה. לדרישות בהתאם

 הרשות. ידי על שנקבעו המידה לאמות עונה הארגון עוד כל תקפה ההסמכה

09.11.2010 ראשון: הסמכה תאריך

התקנים. לחוק 12 סעיף לפי אישור מהווה אינה זו תעודה

מנכ״ל
2 גרסה:מעבדות להסמכת הלאומית הרשות



ת 223-02 מסי הסמכה תעוד

רימונים מים מד מבדקות

שות 1-000013 רגולטור דרי

97800 ירושלים, עסרות, א.ת. ,5 היצירה רח' מרכזית(: ייחוס)מעבדה אתר

31.12.2013 יום: עד 26.12.2012 מיום: בתוקף

 הרשות( )להלן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחן נבדק הארגון
 זו, לתעודה המצורף ההסמכה היקף פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראוי ונמצא

התעודה. למספר זהה ומספרו ממנה נפרד בלתי חלק המהווה
 הכרה בעלת איכות ניהול מערכת ותפעול מקצועית כשירות על מצביעה הסמכה

בינלאומית.
למעלה. המפורטים בדרישות בתקנים/ עומד הרשות, ידי על המוסמך הארגון

 למתן הכרחיות שהינן ניהול, ולמערכות מקצועית לכשירות הם התקנים דרישות
אמינות. תוצאות
 הרשות פועלת לפיהם ISO/IEC 17011: 2004 לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המתמשך תפקודו בחינת לצורך הארגון על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם
ההסמכה. לדרישות בהתאם

 הרשות. ידי על שנקבעו המידה לאמות עונה הארגון עוד כל תקפה ההסמכה

09.11.2010 ראשון: הסמכה תאריך

התקנים. לחוק 12 סעיף לפי אישור מהווה אינה זו תעודה

מנכ״ל
1 גיסה:מעבדות להסמכת הלאומית הישות
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ת 223-01 מסי הסמכה תעוד

רימונים מים מד מבדקות

ת שו 1-000013 רגולטור דרי

97800 ירושלים, ,25 יציב רח' מרכזית(: ייחוס)מעבדה אתר

08.11.2012 יום: עד 01.01.2012 מיום: בתוקף

 הרשות( )להלן מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחן נבדק הארגון
 זו, לתעודה המצורף ההסמכה היקף פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראוי ונמצא

 התעודה. למספר זהה ומספרו ממנה נפרד בלתי חלק המהווה
 הכרה בעלת איכות ניהול מערכת ותפעול מקצועית כשירות על מצביעה הסמכה

בינלאומית.
 למעלה. המפורטים בדרישות בתקנים/ עומד הרשות, ידי על המוסמך הארגון

 למתן הכרחיות שהינן ניהול, ולמערכות מקצועית לכשירות הם התקנים דרישות
אמינות. תוצאות
 הרשות פועלת לפיהם ISO/IEC 17011: 2004 לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המתמשך תפקודו בחינת לצורך הארגון על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם
ההסמכה. לדרישות בהתאם

 הרשות. ידי על שנקבעו המידה לאמות עונה הארגון עוד כל תקפה ההסמכה

09.11.2010 ראשון: הסמכה תאריך

התקנים. לחוק 12 סעיף לפי אישור מהווה אינה זו תעודה

מנכ״ל
4 גרסה:מעבדות להסמכת הלאומית הרשות


