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 עדכונים של הנוהל: 

 תאריך Articleסעיף     

Date            

 The change השינוי ומהותו                                                    

 

7.1 

29.10.2019 

אזכור ישיר של נושא הוספת 

הסרת הסמכה כשיש מצב של 

fraudulent behavior  אוThe 

CAB provides false 

information or conceals 

information.–  פעולה מתקנת

 .192מבדק פנימי בעקבות  1748

Refer to termination of 

accreditation in case of 

fraudulent behavior or a 

CAB who provides false 

information or conceals 

information – corrective 

action 1748 following 

internal audit 192. 

7.5 

8.2 

21.05.2020 

עדכון  : 1806פעולה מתקנת 

מדיניות בנושא השעיה; שלילה  

או צמצום בעקבות מבדק פנימי  

205 . 

 

Corrective action 1806: 

Update policy for 

suspension, termination or 

reduction following 

internal audit 205. 
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 INTRODUCTION 1.0 מבוא  1.0

על ידי הרשות הלאומית  גוף בודק הסמכה של  

  צדלהסמכת מעבדות )להלן "הרשות"( שהיא 

והמשתמשים   יושלישי, מהווה עבור לקוחות 

כשיר  שהגוף ראיה אובייקטיבית לכך  ובשירותי 

וכיולים   לרבות דגימות, מדידות   ותלבצע בדיק 

ושניתן לסמוך על  התוצאות הנמסרות   ךהוסמ הםל

והן כלפי    גוף, הן כלפי ה אחראית  . הרשותועל יד 

אין  , לזהות מצבים שבהם והמשתמשים בשירותי 

ה  ראוי יותר להסמכה ולפעול להשעיה / שליל הגוף 

 ההסמכה.  צמצום /

The accreditation of a Conformity Assessment Body 

(CAB) by the Israel Laboratory Accreditation Authority 

(hereinafter: “ISRAC”), which is a third party, provides 

the CAB’s customers and those who use its services with 

objective evidence that the CAB is capable of 

performing tests including measurements, sampling, and 

calibrations for which it has been accredited, and that the 

results it provides are reliable.  Therefore, ISRAC has a 

responsibility; both towards the CAB and those who 

utilize its services, to identify situations where the CAB 

should no longer be accredited and to act in order to 

suspend/ termination / reduction its accreditation. 

הסדרים להשעיה או  ה חד משמעית של  הגדרה

שלילת ההסמכה מהותית ליישום אחיד הן על ידי   

 . הגופים הבודקים הרשות והן על ידי

An unequivocal definition of the essential arrangements 

for suspending or withdrawing accreditation is essential 

for the uniform implementation by both ISRAC and the 

CAB. 

 הדרישה להגדיר הסדרים אלו מוזכרת  

 .  7.11בסעיף   ISO/IEC 17011 -ב

 

The requirement to define such arrangements appears in 

ISO/IEC 17011, section 7.11 

 PURPOSE 2.0 מטרה   2.0

ההסדר הטכני  מטרתו של נוהל זה היא להגדיר את 

 . גוף בודקלהשעיה ושלילה של ההסמכה של 

 

The aim of this procedure is to define the conditions and 

arrangements for the suspension and termination of a 

CAB’s accreditation. 

 

 SCOPE 3.0 מהות  3.0

 :This procedure deals with the following subjects הנוהל עוסק בנושאים הבאים:

פרסום ההחלטה בדבר השעיה/שלילה   3.1

 ברבים.

3.1 Publication of the decision on 

suspension/termination in public. 
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הגוף  על   ים חלה   הוראות, איסורים ואזהרות 3.2

 נשללה.   /הושעתה ושהסמכתהבודק 

3.2 Instructions, prohibitions, and warnings which 

apply to the CAB whose accreditation ha been 

suspended/terminated. 

 

 APPLICABLE DOCUMENTS 4.0 מסמכים ישימים  4.0

 – ISO/IEC 17011 – Conformity Assessment 4.1 ראה שם המסמך באנגלית.  4.1

General requirements for accreditation bodies 

accrediting conformity assessments bodies. 

הסכם הפיקוח עליו חתומים גופים   4.2

הסכם  T2-671001-01:  טופס מספר) מוסמכים

 .  (פיקוח

4.2 Surveillance agreement signed by all accredited 

bodies) Form number T2-671001-01: Surveillance 

agreement) 

  –   תקינה ופעילויות קרובות לה   –   2222ת"י   4.3

 . מונחים כללים 

4.3 Israeli Standard 2222 – Standardization and 

Related Activities – General Vocabulary. 

חוק הרשות הלאומית להסמכה מעבדות,   4.4

 .([5)  5]סע'  1997התשנ"ז 

תהליך קבלת  : 2-651001נוהל מספר  4.5

 גופים בודקים ההחלטות בדבר מצב הסמכה של 

4.4 The Israel Laboratory Accreditation Authority 

Law 5757-1997 (Para. 5[5]). 

4.5 Procedure number 2-651001: The Decision 

Process Regarding the Accreditation Status of 

Conformity Assessment Bodies 

 Procedure number 2-651002:  Procedure for the 4.6 שימוע   נוהל :2-651002 ספרנוהל מ 4.6

Hearing Committee 

ארגונים  פיקוח על  :2-671001 ספרנוהל מ 4.7

 . מוסמכים

4.7 Procedure number 2-671001: Surveillance of 

Accredited Laboratories. 

התקשרות והסדרים   :A-621001 פרנוהל מס 4.8

 . כספיים

 תעודות.   נוהל :2-660001 פרנוהל מס 4.9

 .GLP MANUAL: 1-200000נוהל מספר  4.10

: הגדרות המשמשות  1-000023נוהל מספר  4.11

 . את נהלי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 

 

 

4.8 Procedure number A-621001:  Contracts and 

Financial Arrangements. 

4.9 Procedure number 660001-2 : Certificates. 

4.10 Procedure number 1-200000: GLP manual. 

4.11 Procedure number 1-000023: Definitions used in 

ISRAC'S documents 
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 הגדרות 5.0

 . נטיותולהגדרות רלו  1-000023ראה נוהל הגדרות 

 

5.0 DEFINITIONS 

See procedure number 1-000023 for relevant definitions. 

 RESPONSIBILITY 6.0 אחריות  6.0

   המנכ"ל 6.1

  ההחלטה ברבים ם דבר ופרס להורות על  אחראי

 .באמצעות מכתב מנכ"ל

6.1 The General Manager  

Responsible for asking the publication of the 

decision through an appropriate letter.  

   האגףראש  6.2

אחראי לקשר בין   האחראי לטיפול בגוף הבודק 

, ברשות, העוסקים  הגורמים השונים

ההסמכה של הגוף.   בהשעיית/שלילה / צמצום 

 אחריות זו כוללת: 

6.2 The Head of the Division 

Act as liaisons between the different agents within 

ISRAC who deal with suspension/ termination/ 

reduction of the CAB’s accreditation. The Head of 

Division's responsibility includes, among others: 

היקף ההסמכה בהתאם להחלטת   שינוי 6.2.1

 מנכ"ל הרשות 

6.2.1 Changing the CAB's scope of accreditation, in 

accordance with the decisions made by the General 

Manager. 

ביצוע פיקוח על הגוף הבודק שהסמכתו   6.2.2

 הושעתה על פי המסוכם על ידי המנכ"ל. 

6.2.2 Supervising the CAB after the 

suspension/termination of accreditation. 

 The Quality Manager 6.3 מנהל האיכות 6.3

 .Responsible for implementing this procedure נוהל זה.   תהטמעאחראי ל 

 מנהלת מבדקים 6.4

  הגוף הבודקעם להתקשרות   תאחראי 6.4.1

 . תעודת ההסמכה תלקבל

לכך שתעודת ההסמכה תעודכן    תאחראי 6.4.2

תוך   ו הסמכת ה/ צמצוםבהתאם להשעיה/שליל 

 לכל היותר.  שבוע

6.4 The Assessment Manager 

6.4.1 Responsible for connecting to  the CAB to obtain 

its accreditation certificate. 

6.4.2 Responsible for updating the accreditation 

certificate according to the decision of suspension/ 

termination/ reduction up to one week after the decision 

was made. 

  )טופס מספר  להנפקת דף תיוג  תיאאחר 6.4.3

T2-660001-01 ) ם באתר האינטרנט  ופרס לקראת

הסרת הסמכה   צמצום/ שלילה/ /את דבר ההשעיה

 . מרצון

6.4.3 Responsible for preparing a checklist for 

publicizing (form number T2-660001-01) on the ISRAC 
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website regarding a CAB’s suspension/ termination/ 

reduction/ voluntary withdraw of accreditation. 

 METHOD 7.0 שיטה  7.0

 תהליך לשלילת הסמכה ייזום 7.1

בהתאם לנוהל  תהליך לשלילת הסמכה  ייזום

 ים הבאים: בוצע במקרי  2-651002שימוע מספר 

התנהלות בה מעורבת הונאה מצד  7.1.1

במקרה שבו הארגון המוסמך  , הארגון המוסמך

 . מספק מידע שגוי או מסתיר מידע

אי ביצוע  ו  בהמשך לתהליך השעיה 7.1.2

חודשים ממועד המבדק    24-מבדק לאחר יותר מ 

 האחרון. 

7.1 Termination of Accreditation Initiation 

Termination of accreditation according to the hearing 

procedure number 2-651002 shall be initiated in  the 

following cases: 

7.1.1 Fraudulent behavior or a CAB who provides false 

information or conceals information. 

7.1.2 Following a suspension and in-performance of an 

assessment after more than 24 months from the date of 

the last assessment. 

 על השעיה/ הודעה סופית למעבדה  7.2

 צמצום היקף הסמכה /שלילה 

7.2 Final Notification to the CAB on 

Suspension/Termination/Reduction of 

Accreditation 

ודיע לגוף הבודק את ההחלטה  ימנכ"ל הרשות  

 על פי נוהל מספר   הסופית בדבר הסמכתו

 . וטפסיו 2-651001

תאריכים:  העל ידי  נוצוייית הסמכה י השעל •

 ."____עד תאריך______"מתאריך

 לשלילה וצמצום הסמכה   •

 "מתאריך ___". 

In the event of an appeal, the General Manager shall 

notify the CAB of the decision regarding 

suspension/termination of its accreditation, according to 

procedure number 2-651001 and its forms. 

• The accreditation suspension shall be noted by 

dates: “From (date)    

through (date) ___”. 

• For accreditation termination/ reduction:  

"From (date)   ". 

מנכ"ל הרשות יודיע לגוף הבודק את   7.2.1

באמצעות  עדת שימוע וההחלטה הסופית בהמשך לו 

 . 2-651002 מספרנוהל הטפסים ל

7.2.1 The General Manager shall notify the CAB of the 

results of its Hearing according to forms from procedure 

number 2-651002.   

אם הגוף הבודק לא הגיש כתב טענות   7.2.2

עדת השימוע להשמיע את טענותיו בפני הגורם  ולו

המחליט, תישלח הודעה על השעיה או שלילת  

7.2.2 If the CAB did not submit an appeal to the hearing 

committee, to raise its claims on the subject its subject in 

front of the decision-making factor, a notification 
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ימים מיום קבלת הגוף את   7ההסמכה לאחר  

 המלצה של ועדת ההסמכה.ה

regarding the suspension/termination of its accreditation 

shall be sent 7 days after the CAB received the first 

notice, regarding the decision of the committee. 

 

ההודעה של מנכ"ל הרשות תתייחס    7.3

 לנושאים הבאים: 
7.3 The Announcement of the General Manager Shall 

Refer to the Following Subjects: 

הסיבות בגינן מושעית/נשללת ההסמכה   7.3.1

)אם   שימועוועדת בהתייחס להמלצת של המעבדה, 

 .T2-651001-15טפס מספר לבהתאם    תה(יהי

7.3.1 The reasons that led to suspension/termination of 

the CAB’s accreditation, as specified in the Appeals 

Committee decision (if an appeal was submitted) as 

defined in form number T2-651001-15. 

 The scope of the suspension/termination 7.3.2 היקף ההשעיה / שלילת ההסמכה   7.3.2

 The period of suspension/termination of 7.3.3 סמכה.הה תקופת ההשעיה/שלילת  7.3.3

accreditation. 

בקשה מהארגון להשיב לרשות את    7.3.4

תעודת ההכרה או תעודות ההסמכה ונספח היקף  

 מספר  , בהתאם לנוהלההסמכה המקוריים

2-660001  . 

במקרה ובו לא תתקבל לפחות ההתחייבות בכתב  

חתומה  לאי שימוש בתעודת ההסמכה על נספחיה 

 תוך שבוע, תהיה זו עילה לשלילה. 

7.3.4 Request from the organization to return to ISRAC 

the original certificate and scope, according to 

Certificates procedure number 2-660001.  

In a case in which at least the commitment form will not 

be accepted within a week, it will be a cause to 

termination of accreditation.   

הוראות, איסורים ואזהרות החלים על   7.3.5

כמפורט  בתקופת ההשעיה/ שלילת ההסמכה,  הגוף

 להלן.  7.7בסעיף 

7.3.5 Instructions, prohibitions, and warnings that apply 

to the CAB during the period of suspension/termination 

of accreditation are outlined in paragraph 7.7 below. 

 

עותק אחד של  אחראי לשלוח  ראש האגף  7.4

, מיד עם חתימת  במיילההודעה לגוף הבודק 

יוודא את  המנכ"ל על ההודעה. ראש האגף 

 קבלת ההודעה בגוף הבודק. 

7.4 The Head of Division is responsible for 

sending one copy of the notification to the 

CAB via e-mail, immediately after the 

General Manager signs it.  The Head of 

Division shall confirm the receipt of the 

notification by the CAB. 
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הסרת  / השעיההודעת הגוף הבודק על  7.5

 סיום הסמכה / מרצון  היקף הסמכה

7.5 Notification of the CAB on Voluntary 

Suspension/Withdrawal of Accreditation 

הגוף הבודק יודיע לרשות בכתב על רצונו  

ההודעה    הסרה של ההסמכה.צמצום//השעיהל

 תישמר בתיקיית תכתובות של הארגון. 

  להסרה מרצון ככל שלא תתקבל בקשה בכתב

 תישלח הודעה לארגון בהתאם לנוסח הבא: 

, הרשות רשמה בפניה  בנדון בהמשך לפנייתכם/דיון 

  Xאת בקשתכם להסיר את ההסמכה לטכנולוגיות 

בהתאם לנוהל   Xהחל מתאריך   )או באופן מלא(

. הרשות תבקש הודעה  7.5סעיף  2-650001מספר 

  5בכתב מהארגון. במידה והמעבדה לא השיבה תוך 

ימים הרשות תתייחס לכך כאל הסכמה לתוכן  

 .המייל

 

 

 

להשתמש  ש נדר  שליחת ההודעה ילפנ הערה:

 . read/receiptאופציית ב

יגדיר הגוף    בהשעיהכאשר מדובר  7.5.1

הבודק את משך זמן ההשעיה. משך זמן ההשעיה  

במכתב מנכ"ל לפי  ויוגדר   חודשים 6לא יעלה על 

 .T2-651001-16טופס מספר 

להאריך את  הצורך  ליישק במקרים מיוחדים  

ארכה  " 7.11.3ראה סעיף  תקופת ההשעיה 

ומכתב מנכ"ל נוסף,   "להשלמת פעולות מתקנות 

 . ישלח לארגון בהתאם

 

The CAB will notify ISRAC in writing on it will to 

voluntary suspend/withdraw of its accreditation. The 

message shall be filed in the CAB's Correspondence file. 

As long as a written request for withdrawal is not 

received, a notification shall be sent to the CAB such as: 

Following your query/discussion in the matter, ISRAC 

has noted your request for withdrawal of accreditation for 

technologies X (or complete withdrawal) as of the date X 

according to procedure number 2-650001 section 7.5. 

ISRAC shall request a written notification from the CAB. 

In case the CAB has not responded within 5 days ISRAC 

shall consider it as an agreement to the mail's content. 

Comment: Before sending the notification, it is required 

to use the read/receipt option. 

7.5.1 In regard to suspension the CAB will define the 

duration of the suspension. The duration will not exceed 

6 months and defined in the General Manager's letter 

according to form number T2-651001-16. 

In special cases the suspension period may be extended 

see section 7.11.3 " Extension for the Completion of 

Corrective Actions " and appropriate General Manager's 

letter should be issued 

חודשים תעביר את   6חריגה מעבר ל   7.5.2

טוס הסרת הסמכה  אבקשת הגוף הבודק לסט

כלומר ביטול מרצון של ההסמכה להיקף  צון מר

על כך, יקבל הארגון הודעה    הסמכה מלא או חלקי.

 . T2-651001-16באמצעות טופס מספר 

7.5.2 Deviation beyond 6 months will transfer the 

request of the CAB to the status of Withdrawal of 

accreditation meaning Process of voluntary canceling 

accreditation, in full or for part of the scope of 
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תקיים מבדק הסמכה מחדש  הבמידה ולא  7.6

ההסמכה או  ממועד מבדק חודשים    24תוך 

הארגון  , ההסמכה מחדש האחרוןמבדק 

בהתאם   ישעה את עצמו או שתוסר הסמכתו

הסרת ההסמכה   .2-651002 ספר מלנוהל 

)מחזור  חודשים  24תיכנס לתוקפה בתום  

ממועד מבדק ההסמכה מחדש  הסמכה( 

ככל שמרווח בין מבדקים באתר   האחרון.

-2בנוהל מספר  עולה על פרק הזמן המוגדר 

 חריגה.  לתעדיש  623001

accreditation. The CAB shall be updated by form 

number T2-651001-16. 

7.6 In case that an on-site re-assessment is not 

performed within 24 months from the last 

assessment (accreditation cycle), the CAB shall 

initiate a voluntary suspension, or its accreditation 

shall be withdrawn as per procedure number 2-

651002. Voluntary withdrawal of the accreditation 

shall become valid within 24 months from the last 

re-accreditation assessment. In case that a gap 

between on-site assessments exceeds that defined 

in procedure number 2-623001 a deviation shall be 

documented. 

 עדכון תעודת הסמכה  7.7

 . 2-660001 פרראה נוהל מס 

7.7 Updating the Accreditation Certificate 

According to procedure number 2-660001. 

 Publicity 7.8 הרשות פרסום באתר -ברביםפרסום  7.8

  מדור חיפושפרסום באתר הרשות ב 7.8.1

 סטטוס הארגונים המוסמכים. יפורסם  ;מעבדות

7.8.1 Publication on ISRAC website in the search 

laboratories section, of the accredited organizations’ 

status. 

  ת:אוהב תופרסום באתר הרשות ברשימ  7.8.2

באתר הרשות ברשימת ארגונים  פרסום  7.8.2.1

  ;שהסמכתם נשללה, צומצמה, הוסרה מרצון

יפורסם דבר שלילת הסמכה, צמצום ההסמכה  

)לטכנולוגיה מלאה(, הסרה מרצון של הסמכה  

 מלאה או באופן חלקי )של טכנולוגיה מלאה(. 

 ;המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן 7.8.2.2

,  השעיה, יפורסם דבר הסמכה, חידוש הסמכה

הסרה מרצון )לשיטה(,  , מכה )לשיטה(צמצום הס

,  בטכנולוגיה חדשה או בטכנולוגיה קיימת הרחבה

   שינוי פרטי המעבדה כגון כתובת או שם המעבדה,

   וכו'.

7.8.2 Publication on ISRAC website in the list of: 

7.8.2.1 Publication on ISRAC website in the list of 

organizations that their accreditation was terminated; 

reduced, or voluntarily withdrawn; including 

accreditation termination, reduction of accreditation 

(technology), voluntary withdraw of accreditation full or 

partially (of a complete technology). 

7.8.2.2  updates of accredited laboratories and their 

area of accreditation; including accreditation, renewal of 

accreditation, suspension, reduction of accreditation (for 
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 ,GLP. method), extension, change of laboratory details address –רשימת מתקני מחקר מוכרים  7.8.2.3

name, etc. 

7.8.2.3 List of GLP recognition and renewal of 

recognition 

הנפיק מכתב  ל  תמנכ"ל הרשות אחראי 7.8.3

ובכך  (2-651001)ראה טפסים לנוהל  לארגון 

  לילה/הודיע למנהלת המבדקים על השעיה/של

עם קבלת   צמצום הסמכה/הסרת הסמכה מיד

פרסום  תיזום את  ההחלטה. מנהלת המבדקים  

-T2על פי רשימת התיוג ההחלטה באתר הרשות 

 הבא: אופן ב  660001-01

7.8.3 The General Manager will prepare a letter to the 

CAB (see forms of procedure 2-651001) and so shall 

notify the Assessment Manager on 

suspension/termination/reduction/voluntary withdraw of 

accreditation immediately when decision is taken. The 

Assessment Manager will start the publishment ISRAC  

website procedure following form number              T2-

660001-01 an as follows: 

 Full Suspension 7.8.3.1 השעיה מלאה  7.8.3.1

יבוצע מעמוד  דבר ההשעיה  הפרסום ל  7.8.3.1.1

בהפניה לעדכונים ברשימת המעבדות  הבית 

ברשימת המעבדות  המוסמכות ותחומי הסמכתן ו

 המוסמכות. 

 מעל שם הארגון ייכתב: 

 XX/XX/XXXX "בהשעיה מתאריך: 

 "   XX/XX/XXXX עד תאריך: : 

 

7.8.3.1.1 The publication of suspension will be made 

from the home page in reference to list of updates on 

accredited laboratories and their area of accreditation, 

and in ISRAC web site in the list of accredited 

laboratories. Above the name of the organization it will 

be written: 

In suspension from date: XX/XX/XXXX 

Up to date: XX/XX/XXXX 

מפורסם   ר יישאנספח היקף ההסמכה  7.8.3.1.2

בצורה   צהובבאתר הרשות, על כל עמוד ייכתב ב

 : ברורה

 XX/XX/XXXX "בהשעיה מתאריך: 

 "  XX/XX/XXXX עד תאריך: : 

7.8.3.1.2 The scope of accreditation will remain on 

ISRAC web site, on each page it will be clearly written 

in yellow 

In suspension from date: XX/XX/XXXX 

Up to date: XX/XX/XXXX 

 Partial Suspension 7.8.3.2 השעיה חלקית  7.8.3.2

החלקית    הפרסום לדבר ההשעיה 7.8.3.2.1

יבוצע מעמוד הבית בהפניה לעדכונים ברשימת  

באתר  והמעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן 

 הרשות ברשימת המעבדות המוסמכות. 

 שם הארגון ייכתב:  לצד

7.8.3.2.1 The publication of suspension of the relevant 

part will be made from the home page in reference to list 

of updates on accredited laboratories and their area of 
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 טכנולוגיה/אתר/פעילות/אחר 

 XX/XX/XXXX "בהשעיה מתאריך: 

 "  XX/XX/XXXX עד תאריך: : 

 

accreditation, and in ISRAC website, in the list of 

accredited laboratories. 

Beside the name of the organization it will be written: 

Technology/site/activity/other 

In suspension from date: XX/XX/XXXX 

Up to date: XX/XX/XXXX 

שאר מפורסם  ינספח היקף ההסמכה י 7.8.3.2.2

באתר הרשות, על החלק בנספח אשר מושעה  

 ייכתב: 

עד תאריך: XX/XX/XXXX "בהשעיה מתאריך: 

 : XX/XX/XXXX  " 

7.8.3.2.2 The scope of accreditation will remain 

published in ISRAC website, on the part of the scope 

that is suspended it will be written: 

In suspension from date: XX/XX/XXXX 

Up to date: XX/XX/XXXX 

 השעיה לתקן  7.8.3.3

 ISO/IEC 17025, -הערה: בתקן הכוונה ל

ISO/IEC 17020 וכדומה . 

7.8.3.3 Suspension for a Standard 

Comment: Standard means: ISO/IEC 17025, ISO/IEC 

17020 and similar. 

הפרסום לדבר ההשעיה לתקן יבוצע   7.8.3.3.1

מעמוד הבית בהפניה לעדכונים ברשימת המעבדות  

באתר הרשות  המוסמכות ותחומי הסמכתן ו

 . ותחומי הסמכתן ברשימת המעבדות המוסמכות

7.8.3.3.1 The publication of suspension for the relevant 

standard will be made from the home page in 

erereference to a list of updates on accredited 

laboratories and their area of accreditation, and n ISRAC 

website, in the list of accredited laboratories. 

נספח היקף ההסמכה יישאר מפורסם   7.8.3.3.2

באתר הרשות, על החלק בנספח אשר מושעה  

 ייכתב: 

עד תאריך: XX/XX/XXXX "בהשעיה מתאריך: 

 : XX/XX/XXXX  " 

7.8.3.3.2 The scope of accreditation will remain 

published in ISRAC website, on the part of the scope 

that is suspended it will be written: 

In suspension from date: XX/XX/XXXX 

Up to date: XX/XX/XXXX 

 Termination and Voluntary Complete 7.8.3.4 והסרה מרצון   שלילה  7.8.3.4

Withdraw 

מנהלת המבדקים אחראית להסרה   7.8.3.4.1

  של שם הארגון מרשימת הארגונים המוסמכים

 . המפורסמת באתר הרשות

7.8.3.4.1 The Assessment Manager is responsible for the 

removal of the name of the organization from the list of 

accredited bodies published in ISRAC web site 
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דבר השלילה יפורסם באתר הרשות.   7.8.3.4.2

הפרסום יבוצע מעמוד הבית בהפניה לרשימה של  

   .שהסמכתם נשללהארגונים 

7.8.3.4.2 The termination will be published on ISRAC 

web site.  The publication will be made from the home 

page in reference to list of organizations that their 

accreditation was terminated. 

משך הפרסום יהיה לשנה אחת   7.8.3.4.3

 . שלילהמתאריך ה
7.8.3.4.3 The duration of the publication will be one 

year from accreditation termination. 

 Reducing Accreditation 7.8.3.5 סמכה ה צמצום 7.8.3.5

ההסמכה יפורסם באתר  צמצוםדבר  7.8.3.5.1

 הרשות. 

,  הסמכה ביטול תקןכדוגמת הסמכה  בצמצום

הפרסום יבוצע מעמוד הבית   ,אתר, טכנולוגיה

נשללה  בהפניה לרשימה של ארגונים שהסמכתם 

 . , הוסרה מרצוןצומצמה

, הפרסום יבוצע מעמוד הבית  שיטות בצמצום של

בהפניה לעדכונים ברשימת המעבדות המוסמכות  

, ע"י ציון שהוסרה שיטה  ותחומי הסמכתן

 . בטכנולוגיה ספציפית

7.8.3.5.1 The reduction of accreditation will be 

published on Israc web site.  

In the reduction of accreditation for example an 

accreditation standard, site, technology, the publication 

will be made from the home page in reference to list of 

organizations that their accreditation was terminated, 

reduced, or voluntary reduced. 

In the reduction of methods, the publication will be 

performed from the home page in reference to the list of 

updates on an of accredited laboratories and their area of 

accreditation, by specifying in a specific technology, that 

a method has been reduced 

משך הפרסום יהיה לשנה אחת   7.8.3.5.2

 מתאריך צמצום ההסמכה. 
7.8.3.5.2 The duration of the publication will be one 

year from the reduction of accreditation 

 Voluntary Withdrawal of Full Scope 7.8.3.6 מרצון  הסרת הסמכה מלאה 7.8.3.6

מנהלת המבדקים אחראית להסרה   7.8.3.6.1

 של שם הארגון מרשימת הארגונים המוסמכים. 

7.8.3.6.1 The Assesment Manager is responsible for the 

removal of the name of the organization from the list of 

accredited bodies published in ISRAC web site 

יפורסם  מרצון  דבר הסרת ההסמכה  7.8.3.6.2

באתר הרשות. הפרסום יבוצע מעמוד הבית בהפניה  

 . מרצון  לרשימה של ארגונים שהסמכתם הוסרה

7.8.3.6.2 The voluntary withdrawal will be published in 

ISRAC web site.  The publication will be made from the 

home page in reference to list of organizations that their 

accreditation was voluntary withdrawn. 

משך הפרסום יהיה לשנה אחת   7.8.3.6.3

 . מרצון מתאריך הסרת ההסמכה
7.8.3.6.3 The duration of the publication will be one 

year from the voluntary withdrawal 
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 Voluntary Withdrawal of Partial Scope 7.8.3.7 חלקית מרצון  הסרת הסמכה 7.8.3.7

  החלקית מרצון  דבר הסרת ההסמכה 7.8.3.7.1

 יפורסם באתר הרשות.  

תקן, אתר,   כדוגמתבהסרת הסמכה חלקית מרצון 

הפרסום יבוצע מעמוד הבית בהפניה  טכנולוגיה 

נשללה צומצמה,  לרשימה של ארגונים שהסמכתם 

 . הוסרה מרצון

 

, הפרסום  של שיטותבהסרת הסמכה חלקית מרצון 

יבוצע מעמוד הבית בהפניה לעדכונים ברשימת  

 המעבדות המוסמכות ותחומי הסמכתן. 

7.8.3.7.1 The voluntary withdrawal of partial scope will 

be published in ISRAC web site.   

In case of voluntary cancellation of accreditation for 

example of a standard, site, technology the publication 

will be made from the home page in reference to list of 

organizations that their accreditation was terminated, 

reduced, voluntary withdrawn. 

Voluntary withdrawal of partial scope namely test 

method, the publication will be made from the home 

page in reference to list of updates on an of accredited 

laboratories and their area of accreditation. 

משך הפרסום יהיה לשנה אחת   7.8.3.7.2

 ההסמכה.  הסרת מתאריך 

7.8.3.7.2 The duration of the publication will be one 

year from the voluntary withdrawal 

יישאר  המעודכן נספח היקף ההסמכה  7.8.3.7.3

 מפורסם באתר הרשות. 
7.8.3.7.3 The updated scope of accreditation will remain 

published in ISRAC web site 

 NOTIFYING THE LEGISLATIVE AGENCIES 7.8.4 ולרשויות , למנה"רהודעה למחוקק 7.8.4

AUTHORITIES AND OTHERS 

היה לגוף הבודק מעמד של "מעבדה מאושרת" או  

על ידי רגולטור, תישלח הודעה   "גוף בודק מוכר "

על השעיה/ שלילת ההסמכה  לכל הרשויות  

הנוגעות בדבר, לרבות רשויות המעניקות  

הכרה/אישור  על פי חוק בהתבסס על הסמכת  

תהיה זהה  ו באתר תפורסם  ההודעה הרשות.

 . תהרלוונטילרשות   לפרסוםבתוכנה  

 

עדכון למנהל ההרכשה של   ריימסחודשים,  3מידי 

מסר  יהביטחון )מנה"ר(. דיווח מידי י משרד 

בהקשר לארגונים   למנה"ר, בכל אירוע חריג

ארגונים הנדרשים  . הנדרשים להכרת מנה"ר

להכרת מנה"ר מיודעים לגבי המידע הנמסר בגינם  

 למנה"ר 

If the CAB was an “approved Laboratory,” or it was 

recognized by a regulator, notification regarding 

accreditation suspension/termination shall be sent to all 

relevant legislative agencies, as well as all authorities 

that legally grant recognition/approval based on 

ISRAC’s accreditation. The notification published in 

ISRAC Web site, and will be shall identical in content to 

the notice for the relevant regulator. 

Every 3 months, a report shall be given to the 

Acquisitions and Purchasing Management of the 

Ministry of defense (PMMOD). An immediate report 

shall be submitted to the Ministry of Defense, in any 
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 exceptional event in connection with the organizations 

seeking their recognition 

Organizations that are required the Ministry of Defense 

recognition are informed of the information given in 

respect thereof to this party 

 Instructions, Prohibitions, and Warnings to 7.9 גוף הבודקהוראות, איסורים ואזהרות ל 7.9

the CAB  

  ושהסמכתעל גוף בודק 

, חלות ההוראות,  צומצמה/הוסרה/הושעתה/נשללה

 :יםהאיסורים והאזהרות הבא 

The CAB whose accreditation has been 

suspended/terminated/reduced/voluntary withdrawal is 

subject to the following Instructions, prohibitions and 

warnings: 

, על  ךמוסמ ו לחדול מציון דבר היותיו על 7.9.1

או כל מסמך   ומודעותיו  דוחותיו, וגבי תעודותי

מיד עם   . זאתתלרבות מדיה אלקטרוני  אחר

קבלתה של ההודעה הסופית לגבי  

 ההסמכה.  ה/צמצום/הסרה שלשליל השעיה/

7.9.1 The CAB must refrain from referring to itself as 

an accredited CAB on its certificates, reports, 

advertisements, or any other document as well electronic 

media, immediately after it receives the final notification 

that accreditation has been 

suspended/terminated/reduced/voluntary withdrawal.  

  הגוף,  צמצום הסמכה/במקרה של השעיה חלקית

רק לגבי   ךמוסמ ורשאי להמשיך ולציין את היות

י  תחום ההסמכה התקף בלבד ובאופן שאין בו כד

 להטעות את ציבור הלקוחות.

In the event of partial suspension/reduction of 

accreditation, the CAB is permitted to continue referring 

to itself as an accredited CAB only for its valid scope of 

accreditation and in such a manner that does not mislead 

its clients. 

הושעתה והפר את   ו שהסמכתגוף בודק  7.9.2

ההוראות לעיל, עלול לעמוד בפני שלילת הסמכה.  

והפר   צמה/הוסרה מרצוןמצו/נשללה ושהסמכת  גוף

את ההוראות לעיל, עלול להיתבע משפטית על ידי  

 הרשות. 

 

 

 

7.9.2 A CAB, whose accreditation was suspended and 

violated the above provisions, is liable to face 

termination of its accreditation.  A CAB whose 

accreditation was terminated/reduced/voluntary 

withdraw and violated the above instructions, is liable to 

face legal action by ISRAC. 
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 Surveillance of the CAB during the 7.10 בתקופת ההשעיה פיקוח  7.10

Suspension Period 

  ושהסמכתגוף בודק הפיקוח על  7.10.1

 היה עד תום תקופת ההשעיה. הושעתה, י

 

7.10.1 The Surveillance of a CAB whose 

accreditation has been suspended shall be performed 

during the entire period of the suspension.  

ת פעולות מתקנות יכתוב  כאשר מוגשו 7.10.2

בוועדה לסקירת ההסמכה  ראש  האגף מצע לדיון 

.  ועדת ההסמכה יכולה להמליץ על  והמבדק

 הסדרים לביטול ההשעיה. 

7.10.2 If corrective actions are submitted, the Head of 

Division shall write a proposal for the accreditation and 

assessment review committee. The accreditation and 

assessment review committee may recommend a 

procedure for the withdrawal of the suspension. 

השעיה    סגוף בודק הנמצא בסטאטו 7.10.3

 פר מסמפוקח ע"י הרשות בהתאם לנוהל 

 2-671001 . 

7.7.3 The suspended CAB remains under the 

surveillance of ISRAC according to procedure 

number 2-671001. 

הפיקוח על היקף ההסמכה שאינו תקף, יכלול  

את ההוראות   םמקיישהגוף  על מנת לוודא  ותבדיק

 . והאיסורים שנקבעו לעיל

Surveillance of the invalid scope of accreditation shall 

include assessments to verify that the CAB is following 

the provisions and prohibitions prescribed above.  

היות וגוף נמצא תחת פיקוח הרשות חלות עליו כל  

המבוצעים   החובות הכספיות של תשלום מבדקים

פי נוהל   שנתית תקופתית על-דוואגרה   בארגון

 . A-621001  מספר

Since the CAB is under the surveillance of ISRAC, all 

financial obligations will take place: payment for 

assessment performed in the CAB and periodical fees 

according to procedure number A-621001. 

ועדת השימוע תחליט על ביצוע מבדקים  כאשר 

  פני קבלת החלטה עלתקופתיים או מבדקים ל

מבדקים אלו יחייבו את הגוף  חזרה מהשעיה 

 . הבודק בתשלום נוסף

When the Hearing Committee decides on the 

performance of periodic assessments or 

assessments prior decision on return to 

accreditation, those assessments will additional 

payment. 

הסרת הסמכה /במקרה של שלילה 7.11

 של ההסמכה  מרצון

7.11 In the Event of Termination/Voluntary 

Withdraw of Accreditation  

 The CAB ceases to be under ISRAC’s 7.11.1 מהפיקוח של הרשות. הגוף הבודק יוצא  7.11.1

surveillance. 
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הפר את האיסורים  והגוף  במידה 7.11.2

   משפטיתאותו לרשות הזכות לתבוע  ,שנקבעו

 ה. ולנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשות 

7.11.2 In the event the CAB violates the set 

prohibitions, ISRAC is entitled to bring suit against the 

CAB and to implement all legal steps it can use. 

 Termination of the CAB’s Accreditation 7.12 הגוף הבודקסיום השעית ההסמכה של  7.12

Suspension 

בתוך תקופת ההשעיה  הגוף אם הוכיח  7.12.1

  , תוחזרוהושעתה הסמכת  ןבגינסולקו הסיבות כי 

החזרת ההסמכה תיעשה בהדרגה ותוך  .  ההסמכה

פיקוח צמוד של הרשות. ההדרגתיות והיקף  

הפיקוח בתקופה זו יקבעו לפי אופי והיקף הבעיות  

בתוך תקופת   ,לסלק הגוף   אם לא הצליחשהתגלו. 

,  והושעתה הסמכת   ןבגינהסיבות את   ,ההשעיה

 עלולה להישלל.   והסמכת

7.12.1 If the CAB proves during the suspension 

period that it has eliminated the reasons that led to the 

suspension of its accreditation, accreditation shall be 

reinstated. The accreditation shall be reinstated gradually 

under close surveillance of ISRAC. The extent of the 

surveillance and the length of the process shall be 

decided by ISRAC according to the extent of the CAB’s 

initial non-compliances.  If the CAB has not succeeded 

in eliminating the conditions that led to the suspension, 

during the suspension period, its accreditation is liable to 

be withdrawn. 

יבדוק ויאמת אם הפעולות   האגף  אשר 7.12.2

הושעתה   ןבגינ  הסיבותהמתקנות אכן סילקו את  

, על פי  יכול להיעשות. האימות  הגוף ההסמכה של

 באמצעות:  החלטת הרשות

7.12.2 The Head of Division shall investigate and 

verify whether the corrective actions eliminated the 

reasons that led to the suspension of the CAB’s 

accreditation.  This verification may be carried out, 

according to ISRAC's decision using the following 

methods: 

אימות   צורך, להבודק גוףב ים/מבדק 7.12.2.1

סילוק תנאים הקשורים לאי התאמות  

 הסמכה; ל םלקריטריוני

7.12.2.1 On-site assessment at the CAB to verify 

elimination of those conditions relating to non- 

compliance with the accreditation criteria; 

אימות    צורךמבדק תיעוד מתאים ל 7.12.2.2

הקשורים להפרה של הסכם   הגורמיםסילוק  

או  ו/  או התאמה לדרישות המחוקקו/הפיקוח 

 .לדרישות ההסמכה

7.12.2.2 Appropriate documentation assessment to 

verify that factors relating to violation of the surveillance 

agreement or agreement with the requirements of the 

legislature and/or the accreditation requirements. 

 EXTENSION FOR THE COMPLETION OF 7.12.3 ארכה להשלמת פעולות מתקנות 7.12.3

CORRECTIVE ACTIONS 
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להשלים בתוך תקופת   ם הגוף הבודקאם לא סיי

  הואההשעיה, את הפעולות המתקנות המתאימות, 

לקבל ארכה להשלמת  האגף יכול לבקש מראש 

  מליץוי   הבקשהיבדוק את האגף  הפעולות. ראש  

ועדה לסקירת ההסמכה  בויו"ר  התייעצותב

שדנה בהשעיית ההסמכה של המעבדה,   והמבדק

  3הארכה לא תעלה על  ארכה.   גוףאם לתת ל

 חודשים. 

 ההכרעה הסופית תהא בידי מנכ"ל הרשות. 

If the CAB did not complete the appropriate corrective 

actions within the suspension period, it might request an 

extension from the Head of Division in order to 

complete the necessary actions.  The Head of Division 

will consider the CAB’s request and will recommend in 

consultation with the chairman of the Accreditation and 

assessment review committee that discussed the 

suspension of the CAB’s accreditation, whether to grant 

the CAB a prolongation. The extension may be no 

longer than 3 months. The final decision shall be made 

by the General Manager. 

  9לארגון תהיה  תהמקסימאליתקופת ההשעיה 

אם הגוף הבודק לא השלים את חובותיו   .חודשים

האגף את תיק המבדק    ראשבמהלך תקופה זו, יגיש 

טוס ההסמכה של הגוף  א למנכ"ל הרשות לשינוי סט

 הבודק לשלילה 

The suspension duration will be of maximum 9 months.  

If the CAB did not finish its obligation in this period of 

time, the Head of Division would submit the assessment 

file to the General Manager for changing the 

accreditation status of the CAB to termination  

ועדה לסקירת ההסמכה מצע לדיון בו 7.12.4

 :והמבדק
7.12.4 PROPOSAL FOR DISCUSSION FOR THE 

ACCREDITATION AND ASSESSMENT REVIEW 

COMMITTEE: 

ועדה לסקירת  יכין מצע לדיון בו האגף ראש 

על סיום השעיית ההסמכה    ההסמכה והמבדק

ימים   5ויעביר אותו ליו"ר וועדת ההסמכה תוך  

מהיום שהסתיימה בדיקת הפעולות המתקנות  

בכל מקרה לפחות שבועיים  . גוףשבוצעו על ידי ה

לפני תום תקופת ההשעיה. המצע יוכן לפי ההנחיות  

 . 2-651001   פרשבנוהל ועדת ההסמכה נוהל מס

The Head of Division shall prepare a Proposal for 

Discussion for the Accreditation and assessment review 

committee upon termination of the CAB’s suspension 

period and shall submit this to the Accreditation and 

assessment review committee chairman within 5 days 

after the assessment of the corrective actions carried out 

by the CAB, and in any event, at least two weeks before 

the end of the suspension period.  The Proposal shall be 

prepared according to the instructions contained in the 

Accreditation and Assessment Review Committee 

procedure number 2-651001. 
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בוועדה לסקירת  הנחיות לדיון והחלטות  7.12.5

 ההסמכה והמבדק 
7.12.5 PROVISIONS FOR THE ACCREDITATION 

AND ASSESSMENT REVIEW COMMITTEE 

DISCUSSION AND DECISIONS 

יזמן את   וועדה לסקירת ההסמכה והמבדק ה  יו"ר

. אופן זימון חברי הוועדה, עריכת   הוועד ה חברי 

הדיון בוועדה, וקבלת ההחלטות מפורטים בנוהל  

וועדה לסקירת ההסמכה  ה .2-651001מספר 

הצליח לסלק את   גוףתחליט אם ה והמבדק

 .  והושעתה הסמכת ןבגינ ות סיבה

The chairman of the Accreditation and Assessment 

Review Committee shall summon the Accreditation and 

assessment review committee members.  Guidelines for 

summoning Committee members, conducting 

Committee discussions, and reaching a decision are 

detailed in   procedure number 2-651001.  The 

Accreditation and Assessment Review Committee shall 

decide whether the CAB succeeded in eliminating the 

reasons that led to the suspension of its accreditation.   

כאשר   הפרטים הבאיםהחלטת הוועדה תכיל את 

 :הם ישימים

The Committee’s decision shall include the following 

information, when relevant: 

 Procedures for which accreditation shall be 7.12.5.1 . התהליכים לגביהם תוחזר ההסמכה 7.12.5.1

reinstated. 

 Procedures for which the CAB’s accreditation 7.12.5.2   .התהליכים לגביהם תישלל ההסמכה 7.12.5.2

shall be withdrawn. 

 Notification to the CAB of the termination of 7.12.5.3 . הודעה על סיום תקופת ההשעיה 7.12.5.3

the suspension period. 

שנמסרה   מהיום ימים 2ך  תוכין י  מנכ"ל הרשות

,  והמבדק ההסמכה לסקירת ועדת ה  מלצתה ולידי 

להחלטות הוועדה,  הודעה/הודעות בכתב, בהתאם 

 ולפי ההנחיות הבאות: 

The General Manager shall prepare, within 2 days from 

receiving the decision of the Accreditation and 

Assessment and Accreditation Review Committee, 

written notification(s), in accordance with the 

Committee’s decision, according to the following 

provisions: 

 INFORMING THE CAB ITS 7.12.6 ו.על החזרת הסמכת גוףהודעה ל 7.12.6

ACCREDITATION IS BEING REINSTATED: 

)החזרה חלקית   גוףהודעה על החזרת ההסמכה ל

או מלאה של ההסמכה(, תכלול את הפרטים  

 : הבאים

Notification to the CAB that its accreditation has been 

reinstated (either partial or total reinstatement of 

accreditation), shall include the following details: 
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לגביהם מוחזרת  והשיטות התהליכים  7.12.6.1

ההסמכה כפי שהם מופיעים בנספחים לתעודת  

 ההסמכה; 

7.12.6.1 The procedures and methods for which the 

CAB’s accreditation has been reinstated, as they appear 

in the appendices to the accreditation certificate; 

   ויכול להתחיל לציין את היות הארגון  הבהרה כי 

או כל   ו, מודעותיו, דוחותי ועל גבי תעודותי  מוסמך

מסמך אחר, מיד עם קבלת ההודעה על הסרת  

בדיקות ו/או  /ם תהליכיםההשעיה, לגבי אות

 כיולים לגביהם סולקה ההשעיה. 

Clarification that the CAB may now begin referring to 

itself as an accredited CAB on its certificates, reports, 

advertisements or any other documents, as soon as it 

receives notification that the suspension has been 

terminated for those tests and/or calibrations for which 

suspension has been terminated. 

איסורים שחלו  וההבהרה כי ההגבלות  7.12.6.2

)רק( לגבי   יםבתקופת ההשעיה, בטלהארגון על 

 התהליכים לגביהם הוסרה ההשעיה. 

7.12.6.2 Clarification that the restrictions and 

prohibitions that applied during the suspension period 

are suspended (only) for those procedures for which 

suspension was terminated. 

,  דואר ובמייל, בגוףההודעה ל  אתישלח האגף ראש 

יוודא את  האגף מיד עם חתימת המנכ"ל. ראש 

 . בארגון  קבלת ההודעה

The Head of Division shall send the notification to the 

CAB, via mail and e-mail, as soon as the General 

Manager has signed it.  The Head of Division shall 

verify that the CAB received the notification. 

  בתיק  האגףעותק מההודעה יתויק על ידי ראש 

, בציון התאריך בו התקבלה  הארגון הבודק

 . וןבארג ההודעה 

The Head of Division shall file a copy of the notification 

in the CAB’s file, indicating the date on which the CAB 

received it.  

עדכון תעודת הסמכה בעקבות החזרת   7.12.7

 ההסמכה
7.12.7 UPDATING THE ACCREDITATION 

CERTIFICATE AFTER REINSTATING 

ACCREDITATION 

עדכון של תעודת הסמכה בעקבות החזרת הסמכה  

 . 2-660001 נוהלההשעיה, יעשה לפי בתום תקופת 

When a CAB’s accreditation has been reinstated at the 

end of the suspension period, the accreditation certificate 

shall be updated as described in procedure number         

660001-2 . 

 PUBLICITY 7.12.8 פרסום ברבים 7.12.8

באתר הרשות  תפורסם לארגון החזרת ההסמכה  

באמצעות פרסום המעבדה ברשימת המעבדות  

 המוסמכות והפניה לנספח היקף ההסמכה. 

Reinstatement of the CAB’s accreditation shall be 

publicized on ISRAC's website, in the accredited 
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laboratories list and by a referral to the schedule of 

accreditation.  

 NOTIFYING THE CAB THAT ITS 7.12.9 :ועל שלילת הסמכתלארגון הודעה  7.12.9

ACCREDITATION HAS BEEN WITHDRAWN: 

לארגון  הוחלט לא להחזיר  עליהם לגבי הליכים ש

את ההסמכה בתום תקופת ההשעיה, תישלח  

 . ההסמכההודעה מוקדמת על שלילת  

 

When it has been decided not to reinstate the CAB’s 

accreditation at the end of the suspension period, advance 

notice shall be sent to the CAB that accreditation has 

been withdrawn. 

 

 סיום שלילת ההסמכה של המעבדה 7.13

 

7.13 Terminating Withdrawal of the 

CAB’s Accreditation 

היקף   מרצון שלחלקית  הסרה/צמצום 7.13.1

 ההסמכה
7.13.1 Reduction / Voluntary Partial Removal of 

the Scope of Accreditation 

וכל  י  הוסרה מרצון/ צומצמה ושהסמכתארגון 

צומצמה  לתהליכים לגביהם מוסמך לחזור להיות 

בקשה להרחבת הסמכה  שיגיש , על ידי כך והסמכת

 להרחבת הסמכה.   המבדקבהצלחה את  ויעבור 

A CAB whose accreditation was reduced/voluntary 

removed can regain the CAB accreditation for those 

procedures for which accreditation had been reduced, by 

submitting a request to extend the CAB accreditation 

subject to the successful completion of assessment for an 

accreditation extension. 

 TOTAL TERMINATION OF 7.13.2 שלילה מלאה של ההסמכה  7.13.2

ACCREDITATION 

וכל להיות   ינשללה באופן מלא    ושהסמכת ארגון

על ידי הגשת בקשה להסמכה, לאחר  מוסמך 

התקופה שנקבעה כתקופה המינימלית לשלילת  

מבדק   .ה מבדק הסמכהבהצלח ויעבור  ההסמכה, 

הסמכה זה יחשב כמבדק ראשוני וההסמכה תוענק  

לתקופה של שנתיים ימים כמו  לארגון בראשית  

 . 2-660001 מספר על פי נוהל התהליך

A CAB whose accreditation was totally withdrawn can 

once again become an accredited CAB by submitting a 

request for accreditation, at the end of the period defined 

as the minimum period of time for withdrawal of 

accreditation and after successfully passing the 

accreditation assessment. This assessment shall be 

considered as an initial accreditation and accreditation 

shall be granted for a period of 2 years, as described on 

the procedure for a new CAB according to procedure 

number 2-66001. 
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 DOCUMENTATION 8.0 תיעוד 8.0

 Documenting the Notification 8.1 תיעוד ההודעה 8.1

  הוועדה לסקירת ההסמכה והמבדקעותק החלטת  

בדבר השעיה/שלילה יתויק בחוצץ המבדק של  

  האגףעותק מההודעה יתויק על ידי ראש  הארגון. 

  , בציון התאריך בו התקבלה ההודעההארגוןבתיק 

 , בחוצץ תכתובת. בארגון

A copy of the Accreditation and assessment review 

committee’s decision regarding suspension/termination 

shall be filed in the CAB’s file under the heading 

“Assessment”. A copy of the notification shall be filed 

by the Head of Division in the CAB’s file, indicating the 

date on which the CAB received it under the heading 

“Correspondence.” 

רשומות ומסמכים הקשורים בביצוע נוהל זה  

. בנוסף, תיעוד הקשור בביצוע  הארגוןיתויקו בתיק 

, יתויק בתיק  תקופת ההשעיה/השלילהרכה של אה

 בחוצץ תכתובת.  ארגוןה

Notes and documents relating to the performance of this 

procedure shall be placed in the CAB’s file. 

Documentation relating to the prolongation 

suspension/termination period shall be filed in the 

CAB’s file under the heading “Correspondence.” 

 ארכוב 8.2

מסד הנתונים  סטטוס הארגון יעודכן בהתאם ב

QSOFT .באחריות מנהלת המבדקים 

, גם  התהליך מולן הופסקתיקיות של ארגונים ש

תישמרנה  אם בשלב שלפני מבדק הסמכה ראשונה, 

 באחריות ראש האגף בנתיב הבא:

 

I:\21\. ארגונים_Klali\ ארגונים סגורים 

 

8.2 Archiving 

The CAB status shall be updated accordingly in QSOFT 

database under the assessment manager's responsibility. 

Folders of inactive CABs, whose process has been 

terminated, including when timing was a stage preceding 

an initial accreditation assessment, shall be filed under 

the Head of Division's responsibility at: 

I:\2 _1\. ארגונים Klali ארגונים סגורים \  

 

 APPENDICES 9.0 נספחים  9.0

סיכום התנאים   :T2-650001-01 מספר טופס 9.1

 .להשעיה/שלילה/צמצום/הסרה מרצון של הסמכה

9.1 Form number T2-650001-01: Summary table of 

the different status of suspension/termination/reduction/ 

voluntary withdrawal of accreditation. 


