
 

 

 24.07.2017תאריך עדכון:       

 ארגונים שהסמכתם נשללה, צומצמה, הוסרה מרצון
 

 ארגונים שהסמכתם נשללה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות     

מספר 
 תאריך התקן להסמכה שם הארגון הארגון

 הסמכההשלילת 

128 
רמב''ם הקריה הרפואית לבריאות האדם, 

 ISO 15189 13.07.2017 המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות

 ארגונים שמלוא הסמכתם הוסרה מרצון     

מספר 
 הארגון

 התקן להסמכה שם הארגון
  תאריך

 הסרת ההסמכה 

 10.10.2016 1-000005 איל משה 229

 ISO/IEC 17025: 2005 09.11.2016 רותם תעשיות 259

271 
רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם, 

 ISO/IEC 15189:2012 30.11.2016 המעבדה לאנדוקרינולוגיה

 ISO/IEC 17025CAL, 1-000013 21.12.2016 ארם שירותי מדי מים בע''מ 211

 ISO/IEC 17025: 2005 31.03.2017 מעבדות בקרת איכות זרעים גדרה בע"מ 124

 ארגונים שהסמכתם צומצמה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות         
מספר 
 הארגון

 תאריך הטכנולוגיה שצומצמה שם הארגון
 צמצום ההסמכה 

    

 ארגונים שהסמכתם הוסרה מרצון באופן חלקי          

מספר 
 הארגון

 הוסרו מרצוןש אתר/תקן/הטכנולוגיה שם הארגון
 תאריך
 הסרת

 ההסמכה

 מעבדות איזוסאונד בע"מ 228

בדיקות -אקוסטיקה-מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .1
 תכונות אקוסטיות לרכיבים להפחת רעש.-פיזיקליות והנדסיות

בדיקות -אקוסטיקה-מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשייה .2
מדידת כושר בליעה ובידוד, רכיבי מבנה -והנדסיותפיזיקליות 

 ואינסטלציה.

בדיקות -אקוסטיקה-מוצרי תעשיה לרבות חומרי גלם לתעשיה .3

 .מדידת הספק קולי במכשור לשימוש ביתי-פיזיקליות והנדסיות

01.03.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Updated: .20177.024  

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(withdrawn), reduced, voluntary withdrawn 
 

 Organizations that their accreditation was terminated (withdrawn) by ISRAC   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 

13.07.2017 ISO 15189 
Rambam-Health care campus   Immunology   

Tissue Typing Laboratory 
128 

 

 The following organizations have had their ISRAC accredited status voluntary withdrawn in full 

Date of 

withdrawal 

Accreditation standard Organization name ISRAC 

number 

10.10.2016 1-000005 Eyal Moshe 229 

09.11.2016 ISO/IEC 17025: 2005 Rotem Industries Ltd 259 

30.11.2016 ISO/IEC 15189: 2012 

Rambam-Health care campus 
Endocrinology Laboratory  
 

271 

21.12.2016 ISO/IEC 17025 CAL, 1-000013 Aram Laboratory 211 

31.03.2017 ISO/IEC 17025: 2005 Laboratory Department Zeraim Gedera Ltd. 124 

 

Organizations that their accreditation was reduced by ISRAC 

Date of 

reduction 
Reduced technology Organization name ISRAC 

number 

 
 

  

 

The following organizations have had their ISRAC accredited status voluntary withdrawn    

 Partially 

Date of 

withdrawal 
withdrawn technology/standard/site Organization name ISRAC 

number 

01.03.2017 

1.  Acoustics - Industrial Products and Raw Materials- 

Physical and Engineering Testing, Acoustic Properties, 

Noise-Reducing Components. 

2. Acoustics - Industrial Products and Raw Materials- 

Physical and Engineering Testing,   Building Elements 

& Plumbing, Acoustic Insulation and Sound Absorption 

3. Acoustics - Industrial Products and Raw Materials- 

Physical and Engineering Testing,  Noise Emissions 

from Household Equipment for Use Indoors 

Izosound Laboratories Ltd. 228 

 


