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מינהל אכיפה ומדידה
29/12/2021
כ"ה טבת תשפ"ב

לכבוד
מנהלי מבדקות שירות
הנדון :הארכת תוקף מבדקת שירות
שלום רב,

 .1כידוע לכם המפקחת על משקלות ומידות במשרד הכלכלה והתעשייה מאשרת מבדקות שירות
בתחומים הבאים :דלק ,מאזני דלפק ,מאזני משטח ,מאזני גשר ומשקולות.
 .2המטרה באישור המבדקה היא למסד תנאים ודרישות בהם צריכות מבדקות השירות לעמוד על פי
אישורה של המפקחת וזאת בהסתמך על:
א .פקודת המשקלות ומידות  1947והתקנה הנגזרת ממנה.
ב .המלצות ישימות של ארגון המטרולוגיה הבינ"ל .OIML
ג .תקן ת"י .ISO 9001
ד .נהלי המפקחת (הנחיות ,אימותי דיוק ,אישורי דגם וכד').
 .3כפי שעודכנתם במכתבים קודמים בנושא אנו בעיצומו של תהליך אסדרה של נושא מבדקות
השירות ,שצפוי להביא לשינויים רבים באופן מתן האישור ובקריטריונים הדרושים לקבלתו,
שטרם הסתיים.
 .4אני מבקשת להזכיר כי יש לעשות שימוש מתאים וראוי באישור המבדקה הניתן על ידנו ולא
להשתמש בו למטרות אחרות למה שיועד ,לדוגמא:
א .אישור המבדקה ניתן מטעם המפקחת על המשקלות והמידות כחלק מההליך וההכנה
הנדרשים לשם קבלת אישור אימות דיוק בלבד ולא ניתן לעשות בו שימוש כתעודת הסמכה
כללית לכיול או כאישור  /הסמכה כלשהי לפעולות כלשהן שאינן אלו הנדרשות לצורך קבלת
אישור אימות הדיוק.
ב .לא ניתן לפרסם באתרי הפרסום השונים או באתרי האינטרנט של המבדקות צילומים או
תיעוד כלשהו של עבודת מבקרי מינהל אכיפה ומדידה בשטח .כחלק מכך לא ניתן להעלות
לאתרים אלו צילומים של ציוד הפיקוח והמדידה של עובדי המינהל.
ג .לא ניתן להציג בדרך כלשהי מצג לפיו ניתן לרכוש ציוד שקילה אך ורק ממבדקת השירות!
רכישת ציוד שקילה יעשה על ידי הזקוקים לו בהתאם לכל דין והם אינם מוגבלים ברכישה
באמצעות המבדקות ,בכפוף לקיום אישור דגם ישראלי למכשיר המדידה.
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ד .יתרה מכך ,כאשר מדובר בציוד שנמכר על ידי המבדקה ,עליה לציין זאת באופן מפורש ובכתב
למפק חת על המשקלות והמידות לשם בחינה אם אין בכך משום ניגוד עניינים שאינו מאפשר
את שילובה של המבדקה בהליך בדיקת אימות הדיוק של המכשיר שנמכר על ידה.
 .5תעודת אישור למבדקת שירות מחייבת את המבדקה להעביר דיווח בכתב למפקחת בזמן אמת לא
יאוחר משבוע מגמר :התיקון ,כיוונון המכשיר ,העתקה או התקנה של מכשיר .דבר זה אינו מתבצע
עד כה.
 .6רצ"ב בנספח תעודת אישור למבדקה.
 .7על אף האמור ובמקביל לבחינת אופן האסדרה של הנושא תוקף הארכת תעודת אישור למבדקת
השירות תהא עד ל .30/06/2022

ב ב ר כ ה,
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תעודת אישור למבדקת שירות
מספר018 :
 .1פרטי המבדקה

שם המבדקה :אלפא/פריזמה
מס' רישום המבדקה511846602 :
שם מנהל המבדקה :בוריס קובלבסקי
שם מנהל החברה :אריק טנדלר
טלפון03-9104441 :
כתובת המבדקה :רח' העבודה  ,22א.ת .ישן ראש העין
טלפקס03-9105551 :
דוא"לmazkirut@prisma.co.il :
 .2להלן האישור
הריני לאשר ,כי מבדקת השירות שפרטיה מפורטים לעיל ,אושרה על ידי לצורך מתן שירותי תיקונים,
כיוונונים ושינויים של מכשירי שקילה ומדידה בתקופה בה תעודת אישור זו בתוקף בתחומים
כדלקמן:

למען הסר ספק ,תעודה זו אינה מקנה הסמכה לכיול
 .2.1תחומי האישור

מאזניים בדרגת דיוק ( )IIIIעד ()I
מכונות שקילה בתנועה
הריני לאשר כי ,מבדקת השירות כאמור בתעודת אישור זו ,עומדת בדרישות הוראת מנכ"ל
 " 7.3אמות מידה לאישור מבדקות שירות "
 .2.2תעודת אישור למבדקת שירות
עובד מבדקה ,בעל אישור מטרולוג מאת המפקח ,רשאי להסיר חותם או תווית חותם של המפקח לצורך
שינוי ,תיקון או כיוון של מכשיר השקילה והמדידה ולסמנו בחותם או בתווית חותם זמניים של המבדקה.
החותם ותווית החותם הזמניים יעידו ,כי המכשיר מאושר זמנית לשימוש ,עד לביצוע אימות הדיוק ע"י
המפקח.
החותם ותווית החותם הזמניים ,הניתנים ע"י בעל אישור זה ,אינם מהווים הסמכה לביצוע אימות דיוק
ואינם באים במקום תעודת אישור אימות דיוק מאת המפקח ,כאמור בפקודת המשקלות והמידות .1947
 .3תוקף תעודת אישור
עד תאריך
1/1/2022
תעודת אישור זו תקפה מתאריך
חובה לדאוג לחידוש תעודת אישור סמוך לפקיעת תוקפה
 .4המאשר
המפקחת על משקלות ,מידות וסטנדרטים
שם ושם המשפחה :נאוה זקן
תאריך:

29/12/2021
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