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מספר גרסה 04

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  )Israel Accreditation( ISRACהוקמה בחוק על ידי
ממשלת ישראל כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועית
בתחום כיול ובדיקה.
הרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי ILAC

( )International Laboratory Accreditation Cooperationכעובדת על פי הכללים
הבינלאומיים להסמכה.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ,מכל סוג כלשהו ,בקשר לכל פרסום ,תוכן ,כתבה ,עיצוב ,יישום,
קובץ ,תוכנה וכל חומר אחר ,המתפרסם באתר – שייך לרשות הלאומית להסמכת המעבדות ©
.ISRAC
אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם ,להציג בפומבי ,או להפיץ בכל
אמצעי ,את החומר המוצג באתר זה ,כולו או חלקו ,בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
Israel Laboratory Accreditation Authority
רח' כנרת קרית שדה התעופה ,ת.ד ,98 .לוד
נמל תעופה 0751772
טל' 10-8712727
פקס 10-8712400
דוא"לisrac@israc.gov.il :
www.israc.gov.il

עותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב  ISRACועותק המקור השמור ב .QA-כל שאר העותקים אינם מבוקרים
והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד .הודפס ב 7-במאי 2104
The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network and the master copy held by the QA. All other
copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed on May 7, 2014
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: ראה קישור להורדת המסמך,EURACHEM המפורסם באתר
http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/microbiol
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