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( הוקמה בחוק על ידי Israel Accreditation) ISRACהרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

ממשלת ישראל כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועית 

 בתחום כיול ובדיקה.

 ILACהרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי 

 (International Laboratory Accreditation Cooperation כעובדת על פי הכללים )

 הבינלאומיים להסמכה.

 

 

 

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, 
 ©שייך לרשות הלאומית להסמכת המעבדות   –קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, המתפרסם באתר 

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 מעבדותהרשות הלאומית להסמכת מעבדות

IIssrraaeell  LLaabboorraattoorryy  AAccccrreeddiittaattiioonn  AAuutthhoorriittyy  

 , לוד98רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 
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 11-8012031פקס 

 israc@israc.gov.ilדוא"ל: 

www.israc.gov.il 
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 מבוא .1

 הינו ארגון בין ממשלתיEEPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization  )ארגון 

אמנה על פי ה. האחראי על שיתוף הפעולה האירופי להגנת הצומח של אירופה ואגן הים התיכון

. ( עבור אירופהRPPOהגנת הצומח )להוא הארגון האזורי  EPPO (IPPC) ,הבינלאומית להגנת הצומח

 הוכן מסמך המרכז את הדרישות ממעבדות המבקשות הסמכה בתחום תבחיני מזיקים. EPPOבארגון 

 הגדרות .2

 אין.

 חלות .3

 מסמך הדרכה זה יכול לשמש את כל המעבדות המוסמכות בתחום עיסוק זה.

 ןתוכ .4

  EPPOהרשות הלאומית להסמכת מעבדות מציבה את הדרישות המוצגות במסמך 

Basic requirements for quality management in plant pest diagnosis laboratories 

 .בהסמכה בתחום זה תהמעוניינודרישות המינימום למעבדות  כ

 EPPO :www.EPPO.orgאת המסמך ניתן להוריד מאתר 

בהכרה של משרד החקלאות, עליו לפנות לאתר המשרד  ןהמעונייבמידה ויש ארגון 

 –במקרה של אי התאמה בין דרישות המסמך ודרישות משרד החקלאות   www.moag.gov.ilבכתובת

 דרישות המשרד גוברות.

 בבליוגרפיה .5

 

 נספחים .6

 .אין

http://www.eppo.org/
http://www.moag.gov.il/

