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 שיטת התמחור והפיקוח

 תעודות הסמכה  38

תוקף לא יאוחר -בנותמתוך היענות לצורך שהועלה על ידי המעבדות המוסמכות לקבל תעודות 

 מהאחד בינואר, אנו מתחילים בזאת בתהליך ההכנה להוצאת תעודת הסמכה8

ידה המעבדות יסדירו את תשלום האגרה השנתית וחשבונות נוספים פתוחים מהשנה הנוכחית )במ

ויש( לא יאוחר מאמצע חודש דצמבר, וזאת על מנת שיוכלו לקבל את תעודת ההסמכה לשנה הבאה 

 בינואר8 3עד יום 

מעבדה, אשר לא תסדיר את תשלום האגרה ו/או את חובותיה לשנה זו ו/או אינה חתומה על הסכם 

 פיקוח בתוקף, לא תהא זכאית לתעודת הסמכה8

ן לועדת הסמכה       ניובא עניי בשנה הבאה, פברוארל עד לסוף חודש מעבדות שלא יסדירו המפורט לעי  

לצורך בחינת המשך ההסמכה8 ועדת ההסמכה תהא רשאית להמליץ למנכ"ל על השעיית הסמכתה          

  המיידית של המעבדה עד להסדרת חובותיה8 

 ה8 להזכירכם,  בתחילת כל שנה תונפקנה תעודות ההסמכה, ללא מסמך היקף ההסמכ

 מסמך היקף ההסמכה יעודכן במעמד מבדק ההסמכה מחדש בכל חידוש הסמכה8

 מבדקי פקוח 08

יום לפני  10מעבדות העתידות לעמוד במהלך השנה הבאה במבדק פיקוח יסדירו את התשלום עד  

 מועד מבדק הפיקוח המתוכנן8 

 הרשות ומבדקי פתע8סה"כ ימי המבדק יחולקו בין ימי מבדק מתוכננים במעבדה, עבודה במשרדי 

 ויובהר, החשבון שנשלח הינו עבור סך ימי הפיקוח, ללא תלות במועדיהם8

 פרישת התשלומים תיעשה באופן הבא:

 ישולם בתשלום אחד, כך שמועד הפרעון יחול לא יאוחר ממועד מבדק ₪  30,000חשבון עד  083

 הפיקוח הראשון המתוכנן במעבדה8  

ניתן לשלם בשני תשלומים שווים, כך שמועד פרעון התשלום ₪  00,000ועד ₪  30,000חשבון מעל  080

הראשון יחול לא יאוחר ממועד מבדק הפיקוח הראשון המתוכנן במעבדה, ומועד פרעון התשלום 

 השני יחול לא יאוחר ממועד מבדק הפיקוח האחרון המתוכנן במעבדה8

שלומים שווים, ובלבד שמועד הפרעון ש"ח  ניתן לשלם בשלושה ת 00,000ועד ₪   00,000חשבון מעל  081

הראשון יחול לא יאוחר ממועד מבדק הפיקוח הראשון המתוכנן במעבדה, מועד הפרעון השלישי  יחול לא 

יאוחר ממועד מבדק הפיקוח האחרון המתוכנן במעבדה, ומועד הפרעון השני יחול באמצע התקופה שבין 

 שני המועדים לעיל8
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ניתן לשלם בחמישה תשלומים שווים, ובלבד שמועד הפרעון הראשון יחול לא ₪  00,000חשבון מעל  082

יאוחר ממועד מבדק הפיקוח הראשון המתוכנן במעבדה, מועד הפרעון החמישי יחול לא יאוחר 

ממועד מבדק הפיקוח האחרון המתוכנן במעבדה, ומועד הפרעון השני, השלישי והרביעי יחולו 

 התקופה שבין שני המועדים לעיל8 במהלך 

 מבדקי הסמכה מחדש 18

שלבים:  0–מעבדות העתידות לעמוד במהלך השנה הבאה במבדק הסמכה מחדש יחוייבו בעלותו ב 

 מקדמה וגמר חשבון8 

יום לפני מועד המבדק  10-מעלות המבדק יוסדר לא יאוחר מ 00%התשלום עבור מקדמה בסך 

 הראשון8 

 ניתן יהיה לשלם בשני תשלומים שווים8 ₪ 30,000חשבון מעל 

 ניתן יהיה לשלם בשלושה תשלומים שווים₪8  00,000חשבון מעל 

 ניתן יהיה לשלם בחמישה תשלומים שווים₪8  00,000חשבון מעל 

 בכל מקרה,  יפרע החשבון עבור המקדמה לא יאוחר ממועד תחילת מבדק ההסמכה מחדש8

לח לאחר קיום המבדק: הסדרת התשלום תהווה תנאי גמר חשבון עבור מבדק הסמכה מחדש ייש

 008לחידוש ההסמכה ולקבלת התעודה, ובכל מקרה לא תעלה על שוטף +  

 שינויים בהיקף ההסמכה )הרחבה או צמצום( 28

 מהעלות המחושבת של   30%אגרה שנתית נקבעת כאמור בסוף השנה הנוכחית והינה בגובה  

 היקף ההסמכה התקפים במועד זה8 הסמכתה של המעבדה, על פי נתוני  

 האגרה לא תשתנה גם במידה והמעבדה תחליט במהלך השנה הבאה להרחיב את היקף הסמכתה או      

 לצמצמו8     

 השינוי יבוא לידי ביטוי בתשלום האגרה לשנה העוקבת בלבד8

 ף ההרחבה, לבקשת הרחבה/צמצום בהיקף ההסמכה במהלך השנה יצא חשבון נפרד התואם את היק     

 במידה וטרם החלו מבדקי ההסמכה מחדש או הפיקוח של אותה שנה8     


