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 אני מצרף את הערותיי בטבלה מטההתייחסות למסמך )בחר באחת האפשרויות בתיבת הבחירה(: 
 

מספר 
 הסעיף

מספר 
 פסקה/טבלה/תרשים

סוג 
 1ההערה

סטטוס )למילוי ע"י  הערותטקסט מוצע/ 2טקסט מקור
 הרשות(

חלקית, התקבל  לא ידוע בשלב חתימת החוזה –לא ישים  סימון מיקום הבדיקה באתר ט  4.1.3
עודכן הסעיף 

 בהתאם.
 התקבל חלקית לא ידוע בשלב חתימת החוזה –לא ישים     4.1.5
נדרש כדרישת בסיס  לא ידוע בשלב חתימת החוזה –לא ישים     4.1.7

בסקר החוזה על פי 
דרישת התקן ונוהל 

 הרשות הישים.
בכל ביקור ראשוני באתר כל שהו יש לבצע בדיקת    4.4.1.1

 חרוט חול
 .נדחה אין צורך –במידה והחומר מוכר מפעילות אחרת 

נותרה הדרישה 
 בעינה.

יש לתעד, בתעודה ובתיאור האתר, תיאור ויזואלי    4.4.1.5
 של פני השטח

מסורבל וחסר חשיבות ללקוח, כמו כן התרשמותי בלבד 
 ולכן מוסיף "רעש" מיותר

 .נדחה
נותרה הדרישה 

מניסיון  בעינה.
קודם בהעדר מידע 

זה קיים קושי 
באחזור מידע 

 כשנדרש.
תוצאות הבדיקות המקוריות והחוזרות תכתבנה על    4.4.1.6

 .אותה תעודת בדיקה
בכל מערכת תיעוד. כמו כן לא תמיד ידוע  -לא ישים 

 האם זו בדיקה חוזרת או של חומר חדש
 נדחה, עודכן נוסח.
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המעבדה לצייד את עובדיה על כן, באחריות    4.5.1
או מכשיר דומה המספק מידע  GPS במכשיר

שיאפשר זיהוי חד חד ערכי של מיקום 
 הבדיקה/דגימה באתר

 עלות מיותרת ללא הצדקה. –לא ישים 
אחריות על הגדרת המיקום היא של בקרת האיכות ולא 

של המעבדה. מה שמתקבל מהבקרה זה מה שנרשם 
 מה שיירשם בטופס. אם יתנו קורדינטות זה

 נדחה, עודכן נוסח.

 הבדיקה מבוצעת על ידי מספר בודקים.  –לא ישים  ,וע"י מי בוצעה %100תוצאות בדיקת    4.6.1.1
מעקב הבודקים הוא פנימי כחלק מאבטחת האיכות ולא 

כחלק מהטופס. זה לא נדרש בתקן ולא צריך להוסיף 
 דברים שאינם מבוקשים

 .נדחה
עקיבות נדרשת 

הגורמים  מלאה לכל
המבצעים פעילות 

 בהסמכה.
. זה לא נדרש בתקן ולא צריך להוסיף דברים שאינם  נטל מ   4.6.2.2

 מבוקשים
 עודכן נוסח.

 .נדחה תמיד זה הלקוח ו/או נציג מטעמו –לא ישים  מי קבע את מיקום הבדיקות ומספרן   4.6.2.4
נדרש לרשום זאת 

בברור גם )ובמיוחד( 
כאשר נקבע ע"י 

 או נציגו. הלקוח
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