
 

 

 28.09.2016תאריך עדכון:       

 
 ארגונים שהסמכתם נשללה, צומצמה, הוסרה מרצון

 

 ארגונים שהסמכתם נשללה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות     

מספר 
 תאריך התקן להסמכה שם הארגון הארגון

 הסמכההשלילת 

    

 ארגונים שמלוא הסמכתם הוסרה מרצון     

מספר 
  תאריך התקן להסמכה שם הארגון הארגון

 הסרת ההסמכה 

297 
מוטורולה סולושנס  -מרכז אמינות 

 ISO/IEC 17025: 2005 14.06.2016 ישראל בע"מ

 צומצמה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדותארגונים שהסמכתם          
מספר 
 תאריך הטכנולוגיה שצומצמה שם הארגון הארגון

 צמצום ההסמכה 

152 
 שטח בטיחות קרינה,

 ממ"ג שורק

.מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם 1
לתעשיה לייזר ומקורות אור פולטי 

קרינה, בדיקות פיזיקליות והנדסיות, 
 בדיקות לסיווג בטיחות.

13.07.2016 

 ארגונים שהסמכתם הוסרה מרצון באופן חלקי          

מספר 
 הוסרו מרצוןש אתר/תקן/הטכנולוגיה שם הארגון הארגון

 תאריך
 הסרת

 ההסמכה

 מזון דיגום-מזון מים ומשקאות. 1 אמינולאב בע"מ 005
13.12.2015 

037 
סיסטם מעבדות מתקדמות 

 בע"מ
 20.12.2015 בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה -קוסמטיקה  .1

221 

מעבדת שרות כיול ובדיקה 
ניידת, מחלקת מונים 

צרכנות צפון, אגף השיווק, 
חברת החשמל לישראל 

 בע"מ

בדיקות מעגלי מדידת  -בדיקות הנדסיות  -חשמל  .1
 אנרגיה חשמלית

18.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Updated: 2016.06.14  

Organizations that their accreditation was terminated 

(withdrawn), reduced, voluntary withdrawn 
 

 Organizations that their accreditation was terminated (withdrawn) by ISRAC   

Date of 

termination 
Accreditation standard Organization name 

ISRAC 

number 

    

 

 The following organizations have had their ISRAC accredited status voluntary withdrawn in full 

Date of 

withdrawal 

Accreditation standard Organization name ISRAC 

number 

14.06.2016 ISO/IEC 17025: 2005 
Reliability Center – Motorola Solutions 

Israel Ltd. 
297 

  

Organizations that their accreditation was reduced by ISRAC 

Date of 

reduction 
Reduced technology Organization name ISRAC 

number 

13.07.2016 

1.Industrial Products and Raw Materials 

Laser and Led Radiation Emitting, 
Physical and Engineering Testing- 

Safety Classification Testing 

NRC SORREQ-Radiation Safety Division 152 

 

The following organizations have had their ISRAC accredited status voluntary withdrawn    

 Partially 

Date of 

withdrawal 
withdrawn technology/standard/site Organization name ISRAC 

number 

13.12.2015 1. Food , Water and Beverages-Sampling Aminolab Ltd. 005 

20.12.2015 
1. Cosmetic - Chemical Testing, 

Spectroscopy 
System Maabadot Mitkadmot Ltd. 037 

18.04.2016 

 

 

 

 

1. Electricity - Engineering Testing - 

Testing of Electric Energy Measuring 

Circuits 

Mobile Calibration and Testing Laboratory, 

North Metering Department, Marketing 

Division, Israel Electric Corporation Ltd 
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