הסכם הכרה הדדית
בין
ממשלת קנדה
לבין
ממשלת מדינת ישראל
בדבר הערכת התאמה של ציוד בזק

ממשלת קנדה וממשלת מדינת ישראל ("הצדדים");
בהכירן בכך שהגישה לשוק בין שטחי הצדדים תוגבר אם הצדדים יכירו הדדית בתוצאות בדיקה
והתעדות שיתקיימו בהקשר של נהלי הערכת התאמה;
בהכירן בכך שעל מנת לכונן הכרה הדדית זו ,לכל צד חייב להיות אמון במהימנות נהלי הערכת
ההתאמה של הצד האחר;
בתתן דעתן להתחייבויות של הצדדים כחברי ארגון הסחר העולמי )" ("WTOובהיותן מודעות
להתחייבויותיהן לפי הסכם  WTOבדבר מחסומים טכניים בפני הסחר ,שנעשה במרקש  15באפריל
;1994
בהכירן בכך שהסכם בדבר הכרה הדדית בתוצאות נהלי הערכת התאמה הוא בעל עניין מיוחד לספקי
ציוד;
הסכימו לאמור:

סעיף 1
מטרת ההסכם
הסכם זה מכוון לייעל נהלי הערכת התאמה למגוון רחב של ציוד בזק וציוד קשור ,להקל על
הסחר בין הצדדים .לפי הסכם זה ,הצד המייבא מקבל על עצמו להכיר בגופי הערכת התאמה מיועדים
של הצד המייצא ולקבל תוצאות בדיקה והתעדות ציוד המשמשות גופים אלה בהעריכם התאמה של
ציוד מיובא לתקנות הטכניות של הצד המייבא.

סעיף 2
הגדרות ופרשנויות
1

למונחים המשמשים בזיקה לדוחות בדיקה ולנהלי הערכת התאמה תהיה המשמעות המיועדת

למונחים אלה בגרסה העדכנית ביותר של תקן  : ISO/IEC 17000הערכת התאמה – אוצר מילים
ועקרונות כלליים – של הארגון הבינלאומי לתקינה והמועצה האלקטרוטכנית הבינלאומית (להלן
"תקן  )"ISO/IEC 17000אלא אם כן הוגדר במפורש אחרת בהסכם זה ובנספחיו .נוסף על כך,
המונחים וההגדרות הבאים יחולו על הסכם זה:
( א)

"מסמיך" פירושו גוף הסמכה או רשות מיועדת המבצעת הסמכה.

( ב)

"הסדר מינהלי" פירושו כל נוהל זמין לציבור או הסדר משפטי או חוזי בתחום
השיפוט של צד שיש להם השפעה על נהלי הערכת ההתאמה לציוד בזק במסגרת
הסכם זה ,כמתואר בסעיף  4להסכם זה.

(ג )

"גוף מאשר" פירושו גוף המבצע התעדה (לפי ההגדרה של התעדה ב 5.5של תקן
.)ISO/IEC 17000

( ד)

"גוף הערכת התאמה" פירושו גוף ,אשר עשוי לכלול צד שלישי או מעבדת בדיקה של
ספק ,או גוף התעדה ,המבצע הערכת התאמה לתקנות הטכניות של הצד המייבא.

(ה)

"הועדה" פירושו פעולה של רשות מועידה להועדת גוף להערכת התאמה שיבצע נהלי
הערכות התאמה לפי הסכם זה.

(ו)

"רשות מועידה" היא גוף שיש לו סמכות להועיד ,לרשום ,לנטר ,להגביל ,להשהות או
לשלול הועדה של גופי הערכת התאמה בתחום השיפוט שלה.

( ז)

"גוף הערכת התאמה מיועד" הוא גוף הערכת התאמה שיועד ככזה לפי הסכם זה.

(ח)

"צד" פירושו ממשלת קנדה או ממשלת ישראל.

( ט)

"רשת בזק ציבורית" פירושו תשתית בזק ציבורית המאפשרת תקשורת בין נקודות
קצה מוגדרות ברשת.

(י)

"גוף הערכת התאמה מוכר" הוא גוף הערכת התאמה מיועד של צד מייצא שהוכר
ע"י הצד המייבא.

(יא)

"רשות רגולטורית" היא יישות ממשלתית המפתחת ומפרסמת תקנות טכניות
לאומיות ,קובעת נהלי הערכת התאמה לציוד בזק ,ומבצעת את תפקיד ההכרה של
הסכם ההכרה ההדדית.

(יב)

"תקנות טכניות" פירושו הדרישות הטכניות ,הוראות החקיקה והתקינה ,והסדרים
מנהליים שצד ציין אותן במסגרת נספח  1של נהלי שלב  1או שלב  2הנוגעים לרישום,
בדיקה או התעדה של ציוד שהציות להם הוא חובה.

(יג)

"מעבדת בדיקה" היא מעבדה המבצעת בדיקה (לפי ההגדרה של בדיקה ב 4.2של תקן
.(17000 ISO/IEC

2

במקרה של אי-התאמה בין הגדרה בתקן  17000 ISO/IECלבין הגדרה בהסכם זה ,ההגדרה

בהסכם זה תכריע.
3

במקרה של אי-התאמה בין הגדרת מונח בהסכם זה לבין מונח באחד הנספחים ,המונח

בנספחים יכריע.

סעיף 3
הוראה כללית
הצדדים ,בכפוף להוראות שבנספחים א' ,ב' ו-ג' ,מקבלים את תוצאות נהלי הערכת ההתאמה
שערכו גוף הערכת התאמה מוכרים .הדבר ייעשה ללא קשר ללאומיותו של הספק ,למקום ההתאגדות
שלו ,או לשטח שבו נמצאים מתקני הייצור של הספק.

סעיף 4
היקף
1

הסכם זה חל על תקנות טכניות של כל אחד מהצדדים ,הרשומות בנספח .1

2

הצדדים ירשמו בנספח  1תקנות טכניות לציוד קצה רשת,וציוד בזק אחר ,כולל תקנות

הנוגעות להערכת התאמה ולתאימות אלקטרומגנטית.

3

הציוד המכוסה ע"י הסכם זה יהיה ציוד קצה רשת וציוד אחר הכפוף להסדרת בזק ,כולל ציוד

קווי ואלחוטי ,וציוד קרקעי ולוויני ,בין אם מחובר לרשת בזק ציבורית ובין אם לאו.
4

ציוד המיועד אך ורק להיות מחובר מאחורי מתקנים המספקים הגנת רשת נאותה לרשת בזק

ציבורית יוחרג ע"י הצדדים מהתעדת ציוד כפי שהיא חלה על חיבור למסוף רשת.
5

הסכם זה לא יתפרש כקבלה הדדית של תקנים או תקנות טכניות של הצדדים או כהכרה

הדדית בהקבלה של תקנים או תקנות טכניות אלה.

סעיף 5
הועדת רשויות ורשויות רגולטוריות
1

הצדדים יבטיחו כי לרשויות המועידות שלהם יהיו הסמכות והכשירות להועיד ,לרשום,

לאמת ציות של ,להגביל הועדה של ,ולשלול הועדה של ,גופי הערכת התאמה בתחומי השיפוט שלהם.
2

הצדדים ינקטו את הצעדים הדרושים כדי להבטיח שגופי הערכת ההתאמה המיועדים שלהם

ישמרו על כשירות טכנית מתאימה כדי לבצע את נהלי הערכת ההתאמה שלשמם יועדו.
3

כל צד ירשום ,בנספח  ,2את הרשויות המועידות ,הרשויות הרגולטוריות וגופי ההסמכה שלו.

סעיף 6
הסמכה
1

הכשירות הטכנית של גוף הערכת התאמה תודגם באמצעות הסמכה.

2

הסמכה תתבצע בהתאם לדרישות ולנהלים הקבועים בנספח א' ,כאמור להלן:
( א)

הרשות המועידה של הצד המייצא רשאית למנות גוף הסמכה אחד או יותר להאמנת
גופי הערכת התאמה; או

( ב)

רשות מועידה רשאית להעניק הסמכה במישרין לגוף הערכת התאמה.

סעיף 7
הועדה והכרה של גופי הערכת התאמה
1

רשות מועידה תועיד גוף הערכת התאמה כדי להעריך אם ציוד תואם את התקנות הטכניות

האחרות של הצד האחר .בבצעה הועדה כאמור ,תבחן רשות מועידה את הנהלים המפורטים בנספחים
א' ,ב' ו-ג' לנספח זה.
2

לפי התנאים והנהלים המפורטים בנהלי שלב  1או בנהלי שלב  ,2הרשות הרגולטורית של צד

תכיר בגופי הערכת התאמה שהועידה הרשות המועידה של הצד האחר.

סעיף 8
אימות של גופי הערכת התאמה מיועדים
1

גם אחרי שצד הכיר בגוף הערכת התאמה ,יש לאותו צד זכות לערער על כשירותו הטכנית ,וכן

על התאמתו לנספח א' ,ב' או ג' .זכות זו תמומש בנסיבות חריגות בלבד.
2

הרשות המערערת תודיע במהרה על הערעור שלה בכתב לרשות המועידה ,לגוף ההסמכה

ולגוף הערכת התאמה של הצד האחר .ההודעה תכלול תיאור אובייקטיבי ומפורט של הבסיס לערעור,
כולל תיאור הראיות הזמינות וחוות הדעת התומכות בערעור .הצד האחר ,בתוך  60ימים מקבלת
ההודעה ,יגיש לצד המערער מידע שיפריך את הערעור או יתקן את הליקויים שהועלו בערעור.
3

הצדדים ,בבוא העת ,יערכו אימות משותף של הכשירות הטכנית או ההתאמה לנספח א' ,ב'

או ג' של גוף הערכת התאמה המיועד ,כנדרש כדי ליישב את הערעור .גוף ההסמכה הנוגע בדבר ישתתף
באימות זה.
4

הצדדים יבטיחו כי גופי הערכת ההתאמה המיועדים שלהם יהיו זמינים לאימות הכשירות

הטכנית וההתאמה לנספח א' ,ב' או ג' שלהם.
5

הצדדים ,גוף ההסמכה הנוגע בדבר וגוף הערכת ההתאמה המיועד הנוגע בדבר ידונו בתוצאות

אימות זה במגמה ליישב את הערעור בהקדם האפשרי .מקום שכתוצאה מהאימות נקבע כי גוף הערכת
ההתאמה המיועד איננו בהתאם ל לנספח א' ,ב' או ג' ,הצד המערער יודע במהרה לגוף הערכת
ההתאמה המיועד .אותו גוף הערכת התאמה מיועד ,בתוך  60ימים מקבלת ההודעה ,יגיש מידע
שיפריך את ממצאי האימות או יתקן את הליקויים שהועלו בערעור.

6

מקום ,כתוצאה מאימות של גוף הערכת התאמה המיועד ,ותגובתו של אותו גוף לממצאיו,

הצד המערער מתכוון לבטל או להגביל את הכרתו בגוף הערכת התאמה המיועד לגבי תקנות טכניות
מסוימות ,הצד המערער יודיע לאותו גוף הערכת התאמה מיועד ,לצד האחר ,ולגוף ההסמכה הנוגע
בדבר ,על כוונותיו .ההודעה תימסר בכתב ותכלול הסבר של הנימוקים .הצד המערער לא יממש את
כוונתו המוצהרת עד חלוף  60ימים מתאריך ההודעה.
7

בהסכמת הצדדים וגוף ההסמכה הנוגע בדבר ,עניינים הנוגעים לציות של גוף הערכת התאמה

המיועד לנספח א' ב' או ג' ניתן להפנות להליך בירור מוכר ע"י הצדדים.
8

כאשר צד מבטל את ההכרה בגוף הערכת התאמה מיועד או מגביל את ההכרה לתקנות

טכניות מסוימות ,אותו צד ימשיך לקבל את תוצאות נהלי הערכת ההתאמה שביצע גוף הערכת
ההתאמה המיועד כפי שהיו קיימים לפני הביטול או ההגבלה ,אלא אם כן יש לאותו צד סיבה טובה
לא לקבל תוצאות אלה .במקרה זה ,אותו צד ימסור לגוף הערכת ההתאמה המיועד הנוגע בדבר ,לצד
האחר ולגוף ההסמכה המתאים בתוף  60ימים הודעה מראש כולל הסבר בכתב של הסיבות לאי-קבלת
תוצאות אלה .ביטול או הגבלה אלה יישארו בתוקף עד שהצדדים יקבלו החלטה בדבר מעמדו העתידי
של גוף הערכת ההתאמה המיועד.

סעיף 9
תקופות מעבר
1

במקרה של חילופי מידע כפי שנדרש לפי סעיף  )1(10המשפיעים על נהלי ההכרה ההדדית

בנספחים א' ,ב' ו-ג' ,צד יכול להביע את רצונו להיכנס לתקופת מעבר בתוך  90יום מיום חילופי
המידע .לא הועלתה בקשה שכזו לתקופת מעבר ,נהלי ההכרה ההדדית בנספחים א' ,ב' ו-ג' יחולו
בתום  90יום לאחר חילופי המידע .במידה ומוגשת בקשה לתקופת מעבר ,נהלי ההכרה ההדדית יחולו
בתום תקופה שהצדדים יחליטו עליה במשותף.

2

הצדדים רשאים להחליט הדדית על עריכת פעילויות התוודעות .למשל ,צד רשאי לתת לצד

המייבא את ההזדמנות להשתתף בהערכות של גופי הערכת התאמה מיועדים ולבחון את דוחות
ההערכה של גוף הערכת ההתאמה המיועדים במשך תקופת המעבר למען הרשויות המועידות וגופי
הערכת ההתאמה המיועדים .תקופת המעבר תימשך בדרך כלל לכל היותר שנים-עשר חודשים
מתאריך ההחלטה ההדדית להתחיל בפעילויות אלה.

סעיף 11
חילופי מידע
1

כל צד יודיע לציבור על התקנות הטכניות שלו לנהלי שלב  1ושלב  .2כל צד יוודא שהתקנת

הטכניות הללו יהיו זמינות לציבור .כל צד יעמיד לרשות הציבור כל תיקון לתקנה הטכנית הכלולה
ברשימת תקנות הטכניות של צד או כל שינוי ברשימת התקנות הטכניות שלו בתוך שישים ימים
מפרסומה של התקנה המתוקנת או החדשה ,אלא אם כן נדרשת פעולה דחופה יותר .במקרה שתיקון
זה מחייב תרגום ,ישתמש המתרגם בנוסח של התיקון העשוי בשפה הרשמית או בשפות הרשמיות של
הצד.
2

בהודעה פומבית זו ,כל צד ייתן גם לכל אדם בעל עניין ,כולל יצרנים של הצד האחר ,הזדמנות

להגיב על החלק הנוגע בדבר של התקנות הטכניות החדשות או התיקונים לתקנות הטכניות ,בהתאם
לחוקים ולתקנות הפנימיים של כל צד .כאשר התקנות הטכניות החדשות או המתוקנות ייכנסו לתוקף,
הצד ישנה את הרשימה שלו לפי נספח  1בהתאם.
3

הצדדים ייוועצו לפי הצורך כדי להבטיח את האמון בנהלי הערכת ההתאמה ולהבטיח כי כל

התקנות הטכניות יזוהו ויטופלו באופן מניח את הדעת.

4

כל צד יודיע במהרה לצד האחר על כל שינוי ברשימת הרשויות המועידות ,רשויות רגולטוריות

וגופי ההסמכה שלו (נספח  ,)2וגופי הערכת ההתאמה המוכרים שלו (נספח  3או  ,4לפי המקרה).

סעיף 11
הוראות נוספות
1

כל צד ישתמש בתקנים בינלאומיים ,כבבסיס לתקנות הטכניות ,כאשר קיימים תקנים

בינלאומיים מתאימים או כאשר השלמתם צפויה ,להוציא כאשר תקנים בינלאומיים כאמור או
חלקים הנוגעים בדבר יהיו בלתי יעילים או בלתי מתאימים.
2

צדדים יעודדו אחדות של נהלי הועדה והערכת התאמה באמצעות שיתוף פעולה בין רשויות

מועידות וגופי הערכת התאמה מיועדים באמצעות תיאום מפגשים ,הסדרי הכרה הדדית ,ומפגשי
קבוצות עבודה.

סעיף 12
סודיות
1

הצד המייבא לא ידרוש מרשות מועידה ,גוף הסמכה או גוף הערכת התאמה מיועד של הצד

המייצא לגלות מידע קנייני של ספק אלא אם כן הדבר חיוני כדי לקבוע שהם מצייתים לתקנות
הטכניות של הצד המייבא.
2

כל צד ,בהתאם לחוקים ולתקנות הפנימיים בני ההחלה שלו ,יגן על סודיותו של כל מידע

קנייני שמגלים לו בזיקה לנהלי הערכת התאמה.

סעיף 13
שימור הסמכות הרגולטורית
1

כל צד ישמור על כל הסמכות לפי החוקים והתקנות הפנימיים שלו לפרש וליישם את התקנות

הטכניות שלו המסדירות ציוד .האמור חל גם על היקף הסכם זה.
2

הסכם זה לא יתפרש כמגביל את זכותו של צד לקבוע את רמת האבטחה הנראית לו נאותה

ביחס לבטיחות ,ביטחון ,הגנה על צרכנים ,וסיכונים אחרים המעוררים את חששו של הצד האחר.
3

הסכם זה לא יתפרש כמגביל את סמכותו של צד בזיקה לפעולות רגולטוריות הננקטות כאשר,

כתוצאה של פעילויות מעקב אחרי שוק ,מתגלה שהציוד אינו בהתאמה לתקנות הטכניות של הצד .אם
אחד הצדדים נוקט פעולות כאמור ,הוא יודיע לצד האחר בכתב בתוך  15ימים מנקיטת פעולות
כאמור ,וימסור את נימוקיו.

סעיף 14
תשלומים
הצדדים יבטיחו כי כל תשלום המוטל על ידם לקביעת התאמה של גופי הערכת התאמה
מיועדים לדרישות הועדה לפי סעיף  7להסכם זה יהיה בלתי-מפלה ,שקוף וסביר.

סעיף 15
כניסה לתוקף של ההסכם וייזום השתתפות בנהלי שלב  1או שלב 2
1

צד יודיע לצד אחר ,באמצעות חילופי איגרות דיפלומטיות ,ברגע שהדרישות המשפטיות

לכניסתו לתוקף של הסכם זה מולאו .הסכם זה ייכנס לתוקף  30ימים אחרי תאריך ההודעה האחרונה
על השלמת ההליכים המשפטיים הנדרשים בקנדה ובישראל.
2

כאשר הסכם זה ייכנס לתוקף ,כל צד ימסור לצד אחר את המידע הבא בכתב:
( א)

רשימת התקנות הטכניות שלגביהן הוא יקבל את דוחות הבדיקה והתעדות הציוד
מגופי הערכת ההתאמה המיועדים של הצד האחר בהתאם לנהלי שלב  .1הרשימה
תימסר בנספח .1

( ב)

רשימת הרשויות המועידות בתחום השיפוט של הצד המודיע שיהיו אחראיות
להועדת גופי הערכת התאמה בהתאם לנספחים א' ו-ב' .רשימה זו תימסר במבנה
המפורט בנספח  .2הרשימה תכלול כל גוף הסמכה שהרשות המועידה מתכוונת
למנות להסמכת גופי הערכת התאמה מיועדים ,לפי הוראות סעיף  )2( 6להסכם זה.

(ג )
3

אנשי הקשר האחראים לפעילויות לפי הסכם זה.

בזמן שיוחלט על ידי הצדדים ,הצדדים רשאים להסכים ליזום השתתפות בנהלי שלב  .2כל צד

יספק לאחר את המידע הבא בכתב:
( א)

רשימת התקנות הטכניות שלגביהן הוא יקבל את דוחות הבדיקה והתעדות הציוד
מגופי הערכת ההתאמה המיועדים של הצד האחר בהתאם לנהלי שלב  .2הרשימה
תימסר בנספח .1

( ב)

רשימת הרשויות המועידות בתחום השיפוט של הצד המודיע שיהיו אחראיות
להועדת גופי הערכת התאמה בהתאם לנספח ג' .רשימה זו תימסר במבנה המפורט
בנספח  .2הרשימה תכלול כל גוף הסמכה שהרשות המועידה מתכוונת למנות
להתעדת גופי הערכת התאמה מיועדים ,לפי הוראות סעיף  )2( 6להסכם זה.

סעיף 16
תיקון ההסכם וסיומו
1

ניתן לתקן הסכם זה בהסכם בין הצדדים ,אשר ייכנס לתוקף בהתאם לתנאי הנוהל

בסעיף  )1(15לעיל.
2

צד רשאי בכל עת לשנות את רשימות התקנות הטכניות שלו (נספח  ,)1הרשויות המועידות

רשויות התקינה וגופי ההסמכה (נספח  ,)2ואת רשימת גופי הערכת ההתאמה המוכרים (נספח  3או ,4
לפי המקרה) ,כמפורט בסעיף .10
3

צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום או לסיים את השתתפותו בנהלי שלב  1או  ,2ע"י מתן

הודעה בכתב של  12חודש מראש.
4

בעקבות סיומו של הסכם זה או סיום השתתפות של צד בנהלי שלב  1או  ,2אותו צד ימשיך

לקבל את תוצאות נהלי הערכת ההתאמה שביצעו גופי הערכת ההתאמה המיועדים לפי הסכם זה לפני
הסיום ,אלא אם כן צד מחליט אחרת מסיבות מוצדקות ומודיע על כך לצד האחר בהודעת הסיום שלו.

סעיף 17
הוראות סיום
1

הנספחים הבאים להסכם זה מהווים חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה:
–

נספח א'" ,הוראות כלליות לגופי הערכת התאמה מיועדים ודרישות למסמיכים של
גופי הערכת התאמה";

2

-

נספח ב' " ,נהלי שלב  1להכרה הדדית במעבדות בדיקה";

-

נספח ג' " ,נהלי שלב  2להכרה הדדית בגופי התעדה";

הנספחים הבאים אינם מהווים חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה:
-

נספח " ,1רשימת תקנות טכניות של קנדה ומדינת ישראל";

-

נספח " ,2רשימת רשויות מועידות ,רשויות רגולטוריות וגופי הסכמה לקנדה ולמדינת
שראל

3

-

נספח " ,3רשימת גופי הערכת התאמה קנדיים ,והמוכרים ע"י מדינת ישראל"; וכן

-

נספח " ,4רשימת גופי הערכת התאמה ישראלים ,המוכרים ע"י קנדה".

במקרה של אי-התאמה כלשהי בין הוראה בהסכם זה לבין הוראה באחד הנספחים ,יכריעו

הנספחים.

סעיף 18
יישוב מחלוקות
התעוררה מחלוקת בין הצדדים ביחס לפרשנותו או להחלתו של הסכם זה ,ישתדלו הצדדים
ליישב את המחלוקת בהתייעצויות בין הרשויות המועידות שלהם או בין הרשויות הרגולטוריות
שלהם .אם הדבר לא הצליח ,יתייעצו הצדדים בצינורות הדיפלומטיים.

לראיה החתומים מטה ,בהיותם מוסמכים לכך כדין איש ע"י ממשלתו ,חתמו על הסכם זה.

נעשה בשני עותקים ב
ב

ביום

ב

_ 201שהוא יום

התשע"_ ,בשפות אנגלית ,צרפתית ועברית ,ולכל הנוסחים דין מקור שווה.

_________________________

_________________________

בשם ממשלת קנדה

בשם ממשלת מדינת ישראל

נספח א'
הוראות כלליות לגופי הערכת התאמה מיועדים ודרישות למסמיכים
של גופי הערכת התאמה

נספח זה קובע את הדרישות הכלליות לשני סוגים של גופי הערכת התאמה (מעבדות בדיקה
וגופי התעדה) ,ואת הדרישות למסמיכים.

א

הוראות כלליות

1

הכשירות הטכנית של גופי הערכת התאמה מיועדים תורחב לתחומים הבאים:
(א)

ידע טכנולוגי של הציוד ,התהליכים והשירותים הנוגעים בדבר;

(ב)

הבנה של התקנות הטכניות ודרישות ההגנה הכלליות שעליהן מתבקשת הועדה;

(ג )

ידע הנוגע לתקנות הטכניות בנות ההחלה;

( ד)

יכולת מעשית לבצע את נהלי הערכת ההתאמה הנוגעים בדבר;

(ה)

ניהול נאות של נהלי הערכת ההתאמה הנוגעים בדבר; וכן

( ו)

כל ראיה אחרת הדרושה כדי להבטיח שנהלי הערכת ההתאמה יתבצעו כיאות באופן
עקבי.

2

כדי להבטיח שתהליך ההועדה יהיה עקבי ,ייעשה שימוש בהנחיות הבינלאומיות להערכת

התאמה בתיאום עם התקנות הטכניות של הצד המייבא על מנת לקבוע את הכשירות הטכנית של גוף
הסמכה ,מעבדת בדיקה ,או גופי התעדה.
תקני  ISO/IECהבאים יוחלו.
(א)

תקן  ISO/IECנוהל  – 17011הערכת התאמה  -דרישות כלליות לגופי הסמכה
המסמיכים גופי הסמכה;

(ב)

תקן  ISO/IECנוהל  – 17025דרישות כלליות לכשירות של מעבדות ניסוי וכיול;

(ג )

הנחיית  ISO/IECהנחיה  -65דרישות כלליות לגופים המפעילים מערכות התעדת
מוצרים.

כל התייחסות בהסכם זה לתקנים אלה מתייחסת לגרסה המעודכנת ביותר של תקנים אלה ,גם
אחרי כניסתו של הסכם זה לתוקף.

ב

דרישות למסמיכים

1

לצד המייצא יכולים להיות רשות מועידה אחת או יותר וגוף הסמכה אחד או יותר.

2

מסמיכים רשאים להסמיך מעבדות בדיקה המסוגלות לבצע הערכת התאמה למטרות

התקנות הטכניות של הצד המייבא.
(א)

רשות מועידה הנבחרת ע"י הצד המייצא לפעול כגוף הסמכה תהיה מסוגלת להשתמש
בדרישות ובתנאים של תקן  17011 ISO/IECבמידה הרבה ביותר הדרושה להסמכת
מעבדות בדיקה.

(ב)

כל גוף הסמכה ממונה ,יעמוד בדרישות ובתנאים של תקן .17011 ISO/IEC

(ג )

המסמיך ימנה צוות של מומחים בעלי כישורים להעריך את כל הרכיבים במסגרת
ההסמכה .להערכת ציוד בזק ,תחומי המומחיות שישתמשו בהם במהלך ההערכה
יכללו ,אך לא יהיו מוגבלים ל :התאמה אלקטרומגנטית ,ציוד בזק (חוטי ואלחוטי),
ובטיחות חשמל.

3

מסמיכים רשאים להסמיך גופי התעדה כבעלי יכולת לבצע הערכת התאמה למטרות התקנות

הטכניות של הצד המייבא.
(א)

רשות מועידה הנבחרת ע"י הצד המייצא לפעול כגוף הסמכה תהיה מסוגלת להשתמש
בדרישות ובתנאים של תקן  17011 ISO/IECבמידה הרבה ביותר הדרושה להסמכת
גופי התעדה.

(ב)

גוף ההסמכה הממונה יעמוד בדרישות ובתנאים של תקן .17011 ISO/IEC

(ג )

המסמיך ימנה צוות של מומחים בעלי כישורים להעריך את כל הרכיבים במסגרת
ההסמכה .להערכת ציוד בזק ,תחומי המומחיות שישתמשו בהם במהלך ההערכה
יכללו ,אך לא יהיו מוגבלים ל :התאמה אלקטרומגנטית ,ציוד בזק (חוטי ואלחוטי),
ובטיחות חשמל.

נספח ב'
נהלי שלב  1להכרה הדדית במעבדות בדיקה

1

היקף

1.1

הנהלים בנספח זה עוסקים בהועדת מעבדות בדיקה ובהכרה ההדדית בדוחות בדיקה של
מעבדות בדיקה מוכרות.

1.2

הצד המייבא רשאי להשתתף בנהלי שלב  1אלה על מנת לאפשר לצד המייצא להועיד את
מעבדות הבדיקה כבעלות כשירות לבצע בדיקה של ציוד בכפוף לתקנות הטכניות המפורטות
בנספח  1לנהלים אלה של הצד המייבא.

2

הועדה והכרה של מעבדות בדיקה

2.1

רשות מועידה רשאית להועיד מעבדת בדיקה הנמצאת בשטחה כמוסמכת לבצע בדיקת ציוד
כנדרש ע"י התקנה הטכנית של הצד המייבא ,בכפוף לתנאים הבאים:
( א)

מעבדת הבדיקה תוסמך לפי תקן  17025 ISO/IECבשילוב עם התקנות הטכניות
המפורטות לנהלי שלב  ;1וכן

( ב)

למעבדת הבדיקה יהיו המומחיות הטכנית והיכולת לבדוק התאמה לתקנות הטכניות
כמתואר במסגרת ההסמכה .ניתן לבצע בדיקה מיוחדת בהתאם להוראות קבלנות
המשנה של תקן  .17025 ISO/IECכן תהיה המעבדה בקיאה בתקנות הטכניות בנות
ההחלה לגבי בדיקת ציוד.

2.2

כאשר הסמכה איננה אפשרית לפי ס"ק  ,2.1או כאשר חלות נסיבות מיוחדות ,הרשות
המועידה רשאית לחייב את גופי הערכת ההתאמה המיועדים להדגים את יכולתם באמצעים
אחרים כגון:

2.3

( א)

השתתפות בהסדרי הכרה הדדית או במערכות התעדה אזוריים/בינלאומיים

( ב)

הערכות סדירות ע"י עמיתים;

(ג )

בדיקת מיומנות; וכן

( ד)

השוואות בין מתקני בדיקה.

הצד המייצא יקצה לכל מעבדת בדיקה מיועדת מזהה ייחודי בן שישה תווים ,המורכב משתי
אותיות המזהות את הצד שהועיד את מעבדת הבדיקה ,ואחריהן ארבעה תווים אלפא-
נומריים.

2.4

הצד המייצא יודיע לצד המייבא על כל הועדה של מעבדת בדיקה .הודעה זו תכלול את :שם
מעבדת הבדיקה ,המזהה הייחודי בן ששת התווים ,המען הפיסי ,המען לדואר ,איש הקשר,
מספרי הטלפון והטלפקס וכתובת הדוא"ל של איש הקשר ,והיקף ההסמכה .הרשות המועידה
רשאית להוציא הודעה זו.

2.5

הצד המייצא יעדכן כל הועדה לפי הצורך ,למשל ,כדי לשנות את היקף ההסמכה של מעבדת
הבדיקה .הרשות המועידה רשאית לעדכן את ההועדה.

2.6

עם קבלת הודעה על הועדה ,הרשות הרגולטורית של הצד המייבא תעריך ותקבל החלטה
בדבר ההכרה במעבדת הבדיקה המיועדת לפי תנאים והתניות נוחים לא פחות מאלה
המוענקים למעבדות הבדיקה של הצד המייבא .מעבדות בדיקה המיועדות בהתאם לנספחים
א' ו-ב' יוכרו כדרך כלל ע"י הצדדים.

2.7

אם קיים חשש שיש ליישבו לפני שניתן להכיר במעבדת בדיקה ,רשאי הצד המייבא לבקש
עותק שלם של דוח ההערכה שהכין הצד המייצא למטרות הועדת מעבדת הבדיקה .הצד
המייצא יעביר אותו בתוך  30ימים ממועד קבלת הבקשה .הוראות הסודיות של סעיף 12
להסכם זה חלות על דוחות הערכה.

2.8

אם הצד המייבא אינו מכיר במעבדת בדיקה מיועדת הצד המייבא ,בתוך  60ימים ממועד
קבלת ההועדה ,ימסור לרשות המועידה ולמעבדת הבדיקה המיועדת של הצד המייצא הסבר
להחלטתו ,בכתב.

2.9

כאשר הרשות המועידה ומעבדת הבדיקה המיועדת מקבלים הסבר זה ,יש להם  60ימים
להגיש לצד המייבא מידע עובדתי נוסף העשוי ליישב כל חשש או לתקן כל ליקוי שהועלה
בהסבר זה.

2.10

בהסכמת הצדדים ,ניתן להביא כל עניין המתייחס להודעת מעבדת בדיקה להליך בירור
המקובל על שני הצדדים.

3

קבלה הדדית של דוחות בדיקה

3.1

עם קבלת דוח בדיקה ממעבדת בדיקה מוכרת ,הצד המייבא ינקוט צעדים כדי להבטיח את
האמור להלן:
( א)

הדוח ייבחן במהרה כדי להבטיח שהנתונים והתיעוד שלמים;

( ב)

המבקש יקבל מידע מלא בכתב על כל ליקוי בדוח ,במועד ובמדויק;

(ג )

כל בקשה למידע נוסף ממעבדת הבדיקה המוכרת מוגבלת להשמטות ,אי התאמות,
או סטיות מהתקנות הטכניות של הצד המייבא;

( ד)

מניעת בדיקה חוזרת ובדיקה כפולה .למשל ,אם יש שינוי בהסדרי הפצה מסחרית,
לוגו ,אריזה או ציוד משני שאינו משפיע על ציות לתקנות הטכניות.

3.2

כאשר לא זוהה ליקוי בדוח בדיקה ,או כאשר תוקן הליקוי ,יקבל הצד המייבא את דוח
הבדיקה בתנאים והתניות נוחים לא פחות מאלה המוענקים לדוחות בדיקה הנערכים ע"י גופי
הערכת ההתאמה המוכרים של הצד המייבא.

3.3

צדדים לא יגבילו ולא ישללו התעדות ציוד המבוססות על דוחות בדיקה שהוציאו מעבדות
בדיקה מוכרות מקום שדוח שלילי מבוסס על לאומיותו של הספק ,מקום ההתאגדות שלו או
השטח שבו נמצאים מתקני הייצור של הספק .צדדים יתירו לספקים להגיש בקשה במישרין
להתעדה ,ועם הנפקתה ,להחזיק בה.

3.4

4

הצד המייבא רשאי לדרוש מספק:
( א)

למנות סוכן ספק או נציג משפטי אחר בתחום השיפוט של הצד המייבא; וכן

( ב)

למסור הודעה מלאה ומהירה על כל החלפה של סוכנו או נציגו.

טיפל בבקשות להתעדה
בקשות להתעדת ציוד בליווי דוחות בדיקה שהשלימו גופי הערכת ההתאמה המוכרים של הצד
האחר יטופלו ,והחלטה תועבר למבקשים ,בתוך  45ימים ממועד קבלת כל המסמכים
הנדרשים.

נספח ג'
נהלי שלב  2להכרה הדדית בגופי התעדה

1

היקף

1.1

הנהלים בנספח זה עוסקים בהועדת גופי התעדה ובהכרה ההדדית בהתעדות ציוד של גופי
התעדה מוכרים.

1.2

הצד המייבא רשאי להשתתף בנהלי שלב  2אלה במטרה לאפשר לצד המייצא להועיד את גופי
ההתעדה כבעלי כשירות לבצע התעדה של ציוד בכפוף לתקנות הטכניות המפורטות בנספח 1
לנהלים אלה ע"י הצד המייבא.

2

הועדה והכרה של גופי התעדה

2.1

רשות מועידה רשאית להועיד גוף התעדה הנמצא בשטחה כמוסמך לבצע התעדת ציוד
למטרות התקנות הטכניות של הצד המייבא ,בכפוף לתנאים הבאים:
( א)

גוף ההתעדה יוסמך לפי הנחייה  65 ISO/IECבשילוב עם התקנות הטכניות
המפורטות לנהלי שלב  2ובהתבסס על בדיקת סוג כפי שהיא מזוהה בתת-סעיף 1.2
(א) לאותו מדריך;

( ב)

בדיקת הסוג באופן רגיל תתבסס על בדיקה של דגימה מייצגת אחת לכל היותר שלא
עברה שינוי מכל סוג ציוד שלגביו מתבקשת התעדה .ניתן לבקש דגימות נוספות אם
ברור שיש בהן צורך למטרות תקינה טכנית ,למשל כאשר בדיקה מוציאה דגימה
מכלל פעולה .לפי נהגי הערכת התאמה מקובלים ,כל הדגימות ,הרכיבים והחלקים
יוחזרו לספק אלא אם כן הספק ביקש אחרת בכתב;

(ג )

גוף ההתעדה ,באמצעות הסמכה ,יפגין בקיאות בתקנות הטכניות של כל סוג ציוד
המזוהה בנספח  1לשלב  2של הסכם זה ,וכן ידגים פרשנויות וקווי מדיניות לכל סוג
ציוד שביחס אליו גוף ההתעדה מבקש הועדה;

( ד)

לגוף ההתעדה יהיו המיומנויות הטכניות והיכולת לבדוק את הציוד שהוא מתעיד ,על
מנת להבטיח כי לגוף ההתעדה יהיו מיומנות טכנית ,ידע וניסיון עדכניים כדי להעריך
את תוצאות הבדיקה ,ודוחות הבדיקה ,ולהגיע למסקנה המתאימה בעבודת הערכת
התאמה ביחס לתקנות הטכניות בנות ההחלה .לחלופין ,גוף ההתעדה רשאי להתקשר
בהסדרים חוזיים עם מעבדות בדיקה מיועדות כדי שלסגל גוף ההתעדה תהיה גישה
לסגל ולמתקנים שביכולתם לבצע את הבדיקה הנדרשת וכדי שהסגל יוכל להשגיח
ולפקח על הניסוי על מנת לשמור על מומחיות והבנה עדכניות של התקנות הטכניות
בנות ההחלה;

(ה)

גוף ההתעדה יוכיח ,באמצעות הערכה ,מיומנות כללית ,יעילות ,ניסיון והיכרות עם
תקנות טכניות וציוד הכלולים בתקנות טכניות אלה וכן באמצעות התאמה עם
חלקים הנוגעים בדבר של תקן  17025 ISO/IECוהנחייה  .65כן יוכיח גוף ההתעדה
שביכולתו לזהות מצבים הקוראים לפרשנות של התקנות הטכניות או נהלי הערכת
ההתאמה .סגל המפתח המתאים של ההתעדה יידע עם מי מפקידי הצד המייבא עליו
ליצור קשר כדי לקבל פרשנויות עדכניות ונכונות לתקנות טכניות; וכן

(ו)

גוף ההתעדה ישתתף גם בכל פעילות התייעצות סבירה שהרשות הרגולטורית של הצד
המייבא מזהה ,על מנת לכונן הבנה ופרשנות משותפות של תקנות בנות החלה .גופי
התעדה מיועדים ימשיכו להשתתף בפעילות מייעצת כאמור אחרי הועדתם.

2.2

הצד המייצא יקצה לכל גוף התעדה מיועד מזהה ייחודי בן שישה תווים ,המורכב משתי
אותיות המזהות את הצד שהועיד את הבדיקה גוף ההתעדה ,ואחריהן ארבעה תווים אלפא-
נומריים.

2.3

הצד המייצא יודיע לצד המייבא על כל הועדה של גוף התעדה .הודעה זו תכלול את :שם גוף
ההתעדה ,המזהה הייחודי בן ששת התווים ,המען הפיסי ,המען לדואר ,איש הקשר ,מספרי
הטלפון והטלפקס וכתובת הדוא"ל של איש הקשר ,והיקף ההסמכה .הרשות המועידה רשאית
להוציא הודעה זו.

2.4

הצד המייצא יעדכן כל הועדה לפי הצורך ,למשל ,כדי לתקן את היקף ההסמכה של גוף
ההתעדה .הרשות המועידה רשאית לעדכן את ההועדה.

2.5

עם קבלת הודעה על הועדה ,הרשות הרגולטורית של הצד המייבא תעריך ותקבל החלטה
בדבר ההכרה בגוף ההתעדה מיועד לפי תנאים והתניות נוחים לא פחות מאלה המוענקים
לגופי ההתעדה של הצד המייבא .גופי התעדה המיועדים בהתאם לנספחים א' ו-ג' יוכרו כדרך
כלל ע"י הצדדים.

2.6

אם קיים חשש שיש ליישבו לפני שניתן להכיר בגוף התעדה ,רשאי הצד המייבא לבקש עותק
שלם של דוח ההערכה שהכין הצד המייצא למטרות הועדת גוף ההתעדה .הצד המייצא יעביר
אותו בתוך  30ימים ממועד קבלת הבקשה .הוראות הסודיות של סעיף  12להסכם זה חלות
על דוחות הערכה.

2.7

אם הצד המייבא אינו מכיר בגוף התעדה מיועד הצד המייבא ,בתוך  60ימים ממועד קבלת
ההועדה ,ימסור לרשות המועידה ולגוף ההתעדה המיועד של הצד המייצא הסבר להחלטתו,
בכתב.

2.8

כאשר הרשות המועידה וגוף ההתעדה המיועד מקבלים הסבר זה ,יש להם  60ימים להגיש
לצד המייבא מידע עובדתי נוסף העשוי ליישב כל חשש או לתקן כל ליקוי שהועלו בהסבר זה.

2.9

בהסכמת הצדדים ,ניתן להביא כל עניין המתייחס להועדת גוף התעדה להליך בירור המקובל
על שני הצדדים.

2.10

קבלנות משנה
(א)

בהתאם להוראות תת-סעיף  4.4להנחיה  ,65 ISO/IECקבלן משנה של גוף התעדה
מיועד רשאי לבצע את בדיקות הציוד ,כולן או חלקן ,כולל בדיקות עבור ספק.
בהתאם לתקנות הטכניות של הצד המייבא ,מעבדת הניסוי תהיה מוסמכת לתקן
 ,17025 ISO/IECאו שגוף ההתעדה יפסוק שהיא כשירה בהתאם לתקן ISO/IEC
.17025

(ב)

כאשר משתמשים בקבלן משנה ,גוף ההתעדה נשאר אחראי לבדיקות וימשיך לפקח
על קבלן המשנה כדי להבטיח את מהימנות דוחות הבדיקה .כל צד ידרוש שהדבר
יכלול ביקורות תקופתיות של ציוד שנבדק.

3

התחייבויות של גופי התעדה מיועדים
גוף התעדה מיועד יפרסם ויקיים רשימה של התעדות ציוד ,ולבקשת צד ,יזהה את כל הציוד
שהתעיד גוף התעדה מיועד זה בהתאם לתקנות הטכניות של אותו צד .הרשות המועידה
שהועידה את גוף ההתעדה תמלא בקשה זו.

4

מעקב שווקים ע"י גופי התעדה
( א)

פעילויות המעקב הנדרשות לפי הנחייה  65 ISO/IECיתבססו על בדיקת סוג של
מספר דגימות מהמספר הכולל של סוגי ציוד שהתעיד גוף ההתעדה .סוגים אחרים של
פעילויות מעקב של ציוד שהותעד מותרים ובלבד שאינם מכבידים יותר מבדיקת
סוג .הצד המייבא רשאי לבקש ויהיה זכאי לקבל עותקים מדוחות התעדת הציוד.

( ב)

אם במהלך מעקב שווקים של ציוד שהותעד ,גוף התעדה קובע כי ציוד אינו תואם
את התקנות הטכניות בנות ההחלה ,גוף ההתעדה יודיע מיד לספק ולצד המתאים.
יימסר גם דוח מעקב בתוך שלושים ימים מתאריך הפעולה שננקטה ע"י הספק
לתיקון המצב.

(ג )

אם לצד יש חששות ,הוא רשאי לבקש מגוף ההתעדה ומהיצרן עותק של דוח התעדת
הציוד .גוף ההתעדה יעשה כל מאמץ למסור לצד עותק של הדוח בתוך  30ימים
ממועד הבקשה .לא נמסר דוח ההתעדה בתוך  30ימים ,תימסר לצד הצהרה על
הסיבות לכך שלא ניתן למסור את הדוח .אי-מסירת דוח התעדה בתוך  30ימים יכול
להוות עילה לשלילת התעדת הציוד או לאמצעים אחרים המפורטים בהסכם זה.
הוראות הסודיות של סעיף  12להסכם זה חלות על דוחות התעדת ציוד.

5

קבלה הדדית של התעדות ציוד

5.1

הצד המייבא יקבל את התעדות ציוד שמוציא גוף התעדה מוכר בתנאים והתניות נוחים לא
פחות מאלה המוענקים להתעדות ציוד שמוציאים גופי התעדה מוכרים של הצד המייבא.

5.2

צדדים לא יגבילו ולא ישללו התעדות ציוד על בסיס לאומיותו של הספק ,מקום ההתאגדות
שלו או השטח שבו נמצאים מתקני הייצור של הספק .צדדים יתירו לספקים להגיש בקשה
במישרין להתעדה ,ועם הנפקתה ,להחזיק בה.

5.3

הצד המייבא רשאי לדרוש מספק:
( א)

לנקוב בשם של סוכן ספק או נציג משפטי אחר בתחום השיפוט של הצד המייבא; וכן

( ב)

למסור הודעה מלאה ומהירה אם סוכנו או נציגו יתחלפו.

נספח 1
לנהלי שלב  1ו2-

רשימת תקנות טכניות לקנדה ולמדינת ישראל

שלב 1
1

התקנות הטכניות הקיימות שלגביהן יתקבלו דוחות בדיקה ממעבדות בדיקה מוכרות הן:
(א)

במקרה של קנדה,
תקנות תכניות לציוד קצה
)א(

מפרט:
ציוד קצה – רשימת מפרטים טכניים
CS-03 – Compliance Specification

–

for Terminal Equipment, Terminal
Systems, Network Protection
Devices, Connection Arrangements
and Hearing Aids Compatibility.
זמין באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06131.html

הערה :מעבדות בדיקה חייבות להיות מוסמכות לחלק (או לחלקים) בני
ההחלה של  CS-03ולהיות מוכרים ע"י .Industry Canada

)ב(

נהלים לציוד קצה
DC-01 – Procedure for Declaration

–

of Conformity and Registration of
Terminal Equipment.
זמין באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05610.html

)ג(

נהלים לגופי הערכת התאמה
–

 – DES-LABנוהל להועדה ולהכרה של מעבדות בדיקה קנדיות ע"י
.Industry Canada
זמין באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01750.html

–

 – REC-LABנוהל להסמכה של מעבדות בדיקה קנדיות ע"י
.Industry Canada
זמין באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05259.html

(ב)

במקרה של ישראל,
צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) תשמ"ד1984-זמין באינטרנט:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf

נוהל למתן אישור סוג לציוד קצה רט”ן (רדיו טלפון נייד) בישראל ,דצמבר 2005(סעיפים  ,1-5כולל).
זמין באינטרנט:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/1062.pdf

 רשימת תיוג לאישור התאמה לציוד  - DECTבאגף ספקטרום ,יולי .2010זמין באינטרנט:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/2106.doc

2

דוחות בדיקה של מעבדות בדיקה מוכרות יתקבלו גם לגבי כל תקנה טכנית זהה או דומה

באופן מהותי הנוספת על התקנות הטכניות הקיימות או מחליפה אותן.

שלב 2
1

התקנות הטכניות הקיימות שלגביהן יתקבלו התעדות ציוד מגופי התעדה מוכרים הן:
( א)

במקרה של קנדה
1

תקנות טכניות למערכות רדיו ולציוד שידור

)א(

מפרט:
–

רשימת תקני ציוד סוג  ,1זמינה באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01342.html

)ב(

נהלים למערכות רדיו ולציוד שידור:

Radio Standards Procedure (RSP) 100:

–

Radio Equipment Certification
Procedure.
זמין באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01130.html

–

- BESP100התעדת ציוד שידור.
זמין באינטרנט:
http://www.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/en/sf01266e.html

)ג(

נהלים לגופי הערכת התאמה:
–

 - CB-01דרישות לגופי התעדה.
זמין באינטרנט :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05612.html

CB-02

–

Recognition Criteria, and Administrative
and Operational Requirements Applicable to
Certification Bodies (CB) for the
Certification of Radio Apparatus to Industry
Canada's Standards and Specifications.
זמין באינטרנט
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05613.html

CB-03

–

Requirements for the Certification of Radio
Apparatus to Industry Canada's Standards
and Specifications.
זמין באינטרנט
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05614.html

–

DES-CB - Procedure for the
Designation of Canadian
Certification Bodies (CB) by
Industry Canada.
זמין באינטרנט

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05615.html

,במקרה של ישראל

)( ב

.1984 ,)החלת פקודה-פקודת הטלגרף האלחוטי )צו אי
זמין באינטרנט
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf

:זמין גם ב
http://www.moc.gov.il/196-he/MOC.aspx

התעדות ציוד של גופי התעדה מוכרים יתקבלו גם לגבי כל תקנה טכנית זהה או דומה באופן

2

.מהותי הנוספת על התקנות הטכניות הקיימות או מחליפה אותן

נספח 2
לנהלי שלב  1ושלב 2

רשימות רשויות מועידות ,רשויות תקינה וגופי הסמכה לקנדה ולמדינת ישראל

)א(

במקרה של קנדה
רשימה של רשויות מועידות וגופי הסמכה של קנדה לנהלי שלב  1ושלב  2של MRA
ניתן למצוא באתר האינטרנט הרשמי הבא:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/mra-arm.nsf/eng/nj00013.html

)ב(

במקרה של ישראל
רשות מועידה
ועדת התקינה
משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
רחוב בנק ישראל  ,5ירושלים
ישראל
www.moital.gov.il

רשות התקינה
משרד התקשורת
רחוב אחד העם  ,9תל-אביב
ישראל
www.moc.gov.il

גופי הסמכה
) בלבד1 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (שלב
רחוב הכינרת
89 ד.ת
נמל תעופה לוד
70150
ישראל
http://www.israc.gov.il

)2- ו1  (שלבA2LA
American Association for Laboratory Accreditation
5301 Buckeystown Pike,
Suite 350,
Frederick, MD,
United States
21704-8373
http://a2la.org

)2 ו1  (שלבACLASS
ANSI-ASQ National Accreditation Board
500 Montgomery Street, Suite 625
Alexandria, VA 22314
of America United States
www.aclasscorp.com

נספח
 3לנהלי שלב  1ו2-

רשימת גופי הערכת התאמה ( (CABהמיועדים ע"י קנדה ומוכרים ע"י מדינת ישראל

שלב 1
גופי הערכת התאמה מוכרים:
1

שם גוף הערכת ההתאמה:
מזהה בעל  6תווים:
מען פיסי:
מען לדואר:
שם/תואר של איש הקשר:
טלפון:
פקס:
כתובת דוא"ל:
התקנות הטכניות של הצדדים שלמן הוכר גוף הערכת התאמה זה:

2

שלב 2
גופי הערכת התאמה מוכרים:
1

שם גוף הערכת ההתאמה:
מזהה בעל  6סימנים:
מען פיסי:
מען לדואר:
שם/תואר של איש הקשר:
טלפון:
פקס:
כתובת דוא"ל:
התקנות הטכניות של הצדדים שלשמן הוכר גוף הערכת התאמה זה:

2

נספח 4
לנהלי שלב  1ו2-

רשימת גופי הערכת התאמה ישראלים המוכרים ע"י קנדה

שלב 1
גופי הערכת התאמה מוכרים:
1

שם גוף הערכת ההתאמה:
מזהה בעל  6סימנים:
מען פיסי:
מען לדואר:
שם/תואר של איש הקשר:
טלפון:
פקס:
כתובת דוא"ל:
התקנות הטכניות של הצדדים שלמן הוכר גוף הערכת התאמה זה:

.2

שלב 2
גופי הערכת התאמה מוכרים
1

שם גוף הערכת ההתאמה:
מזהה בעל  6סימנים:
מען פיסי:
מען לדואר:
שם/תואר של איש הקשר:
טלפון:
פקס:
כתובת דוא"ל:
התקנות הטכניות שלהצדדים שלשמן הוכר גוף הערכת התאמה זה:

.2

