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 ממשלת מדינת ישראל 
 לבין 

 ממשלת ארצות הברית של אמריקה
בדבר הערכת התאמה של ציוד בזק 

 )טלקומוניקציה(
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)ייקראו בהסכם זה במשותף "צדדים" ובנפרד ממשלת ארצות הברית של אמריקה וממשלת מדינת ישראל 

 "צד"(;

 
טחי הצדדים תוגבר אם הצדדים יכירו הדדית בתוצאות בדיקה והתעדות ציוד בהכירן בכך שהגישה לשוק בין ש

 שהתקיימו בהקשר של הערכת התאמה;

 
בהכירן בכך שעל מנת לכונן הכרה הדדית זו, לכל צד חייב להיות אמון במהימנות נהלי הערכת ההתאמה של 

 הצד האחר;

 

ובהיותן מודעות   ("WTO")י בתתן דעתן להתחייבויות של הצדדים כחברי ארגון הסחר העולמ
 בדבר מחסומים טכניים בפני הסחר; WTOלהתחייבויותיהן לפי הסכם 

 
בהכירן בכך שהסכם בדבר הכרה הדדית בתוצאות נהלי הערכת התאמה הוא בעל עניין מיוחד לספקי ציוד בזק 

 משני הצדדים;
 

 בהכירן בכך שלצדדים יש עניין הדדי במגזר הבזק;
 

 הסכימו לאמור:

 
 1יף סע

 מטרת ההסכם

 
הסכם זה מכוון לייעל נהלי הערכת התאמה למגוון רחב של ציוד בזק וציוד קשור לבזק, ובכך להקל על הסחר 
בין הצדדים. הסכם זה קובע הוראות בדבר הכרה הדדית של הצדדים בגופי הערכת התאמה מיועדים וקבלה 

מוכרים בהעריכם התאמה של ציוד לתקנות  של  תוצאות בדיקה והתעדות ציוד שעורכים גופי הערכת התאמה
 הטכניות של צד.

 
 2סעיף 

 הגדרות ופרשנויות

 
למונחים כלליים הקשורים לדוחות בדיקה ולהערכת התאמה המשמשים בהסכם זה תהיה המשמעות המיועדת 

של הארגון   – אוצר מילים ועקרונות כלליים –, הערכת התאמה  ISO/IEC 17000:2004-למונחים אלה ב
"( אלא אם כן ISO/IEC 17000:2004בינלאומי לתקינה והמועצה האלקטרוטכנית הבינלאומית  )להלן "תקן ה

 ההגדרות הבאות:  הוגדר במפורש אחרת בהסכם זה. נוסף על כך, למטרות הסכם זה, יחולו

 
שיש להם "הסדרים מינהליים" פירושו כל נוהל זמין לציבור או הסדר משפטי או חוזי בתחום השיפוט של צד 

 ;3השפעה על נהלי הערכת ההתאמה לציוד בזק במסגרת הסכם זה, כמתואר בסעיף 

 
 "גוף התעדה" פירושו גוף המבצע התעדה;

 
פירושו גוף, אשר עשוי לכלול צד שלישי או מעבדת בדיקה של ספק, או גוף התעדה, "גוף הערכת התאמה" 

  המעריכים אם ציוד בזק תואם את התקנות הטכניות של צד;

 
"הועדה" פירושו פעולה של רשות מועידה להועדת גוף להערכת התאמה שיעריך אם ציוד בזק מתאים לתקנות 

 הטכנית של צד; 

 
 "גוף הערכת התאמה מיועד" פירושו גוף הערכת התאמה שיועד ע"י צד בהתאם להסכם זה;

 
של דוחות בדיקה, כמפורט  "  פירושו נהלים להועדה ולהכרה של מעבדות בדיקה וקבלה הדדית1"נהלי שלב 
 בנספח ב';  

 
"  פירושו נהלים להועדה ולהכרה של גופי התעדה וקבלה הדדית של התעדות ציוד, כמפורט בנספח 2"נהלי שלב 

 ג';  
 

 "רשת בזק ציבורית" פירושו תשתית בזק ציבורית המתירה תקשורת בין נקודות קצה מוגדרות ברשת;
 

גולטורית לצורך הכרה שגוף הערכת התאמה מוסמך לבצע הערכת התאמה "הכרה" פירושו פעולה של רשות ר
 וכי תוצאות הערכת ההתאמה יתקבלו מאותו גוף הערכת התאמה;

 
"גוף הערכת התאמה מוכר" פירושו גוף הערכת התאמה שיועד ע"י צד אחד והוכר ע"י הצד האחר בהתאם 

 להסכם זה;
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המממשים זכות משפטית לפקח על השימוש  גוף ממשלתי  "רשות רגולטורית" פירושו סוכנות ממשלתית או

בציוד בזק או על מכירתו בשטחו של צד והרשאים לנקוט פעולת אכיפה כדי להבטיח שמוצרים המשווקים 
 בשטחו של הצד ממלאים אחר הדרישות המשפטיות של הצד;  

 
ים המינהליים שצד פירט "תקנות טכניות" פירושו הדרישות הטכניות, הוראות החקיקה והתקינה, וההסדר

 הנוגעים לבדיקה או להתעדה של ציוד שהציות להם הוא חובה; 1בנספח 
 

 "מעבדת בדיקה" היא מעבדה המבצעת בדיקה. 
 

לבין הגדרה בהסכם זה, ההגדרה בהסכם זה  ISO/IEC 17000:2004התאמה בין הגדרה בתקן -במקרה של אי
 תכריע.

 
 3סעיף 
 היקף

 
כת התאמה של ציוד שניתן לחבר לרשת בזק ציבורית וציוד אחר הכפוף לרגולציית .  הסכם זה חל על הער1

בזק, בין אם חוטי או אלחוטי וכולל ציוד קרקעי או לוויני, בין אם מחובר לרשת בזק ציבורית או לא. הסכם 
זה אינו חל על הערכת התאמה של ציוד שניתן לחברו רק מאחורי מתקנים המעניקים הגנת רשת נאותה 

 רשת בזק ציבורית, כל עוד הציוד אינו כפוף לנהלי הערכת התאמה החלים על חיבורי מסוף רשת.ל
 
, כלומר התקנות הטכניות ביחס לציוד מסוף 1.  הסכם זה חל על התקנות הטכניות שהצדדים רושמים בנספח 2

 רשת ולציוד בזק אחר, כולל תקנות בנוגע להערכת התאמה ולתאימות אלקטרומגנטית.

 
 .3הסכם זה חל על גופי הערכת התאמה מוכרים שהועיד כל צד כרשום בנספח  . 3
 
.  הסכם זה לא יתפרש כקבלה ע"י צד אחד של תקנים או תקנות טכניות של הצד האחר, או כהכרה הדדית 4

 בהקבלתם של התקנים או התקנות הטכניות של הצדדים. 
 

 4סעיף 
 מכההועדת רשויות, רשויות רגולטוריות, וגופי הס

 
כל צד יבטיח כי לרשויות המועידות שלו יהיו הסמכות והכשירות להועיד, לרשום, לאמת ציוד, להגביל  . 1

הועדה , ולשלול הועדה של גוף הערכת התאמה בתחומי השיפוט של הרשויות המועידות. כל צד יבטיח גם 
התאמה שהצד האחר מועיד כי לרשויות הרגולטוריות שלו יהיו הסמכות והכשירות להכיר בגופי  הערכת 

 להכרה פי הסכם זה.

 
הרשויות המועידות של כל צד ינקטו צעדים ככל שיידרשו כדי להבטיח שגופי הערכת התאמה שרשויות  . 2

 כאמור הועידו ישמרו על הכשירות הטכנית הנדרשת כדי לבצע את הערכת ההתאמה שלשמה  יועדו.

 
גוף הסמכה שיסמיך גופי הערכת התאמה תוך שמירה על אחריות .  כל רשות מועידה של צד רשאית גם למנות 3

 מלאה כרשות מועידה לפי הסכם זה. 

 
 את הרשויות המועידות, הרשויות הרגולטוריות וגופי ההסמכה שלו. 2.  כל צד ירשום בנספח 4

 
 5סעיף 

 הועדה של גופי הערכת התאמה

 
כדי להעריך אם ציוד   להועיד גופי הערכת התאמה רשאית 1לנהלי שלב  2כל רשות מועידה הרשומה בנספח .  1

, וכל רשות מועידה 1לנהלי שלב  1כלשהו תואם את התקנות הטכניות של הצד האחר הרשומות בנספח 
רשאית להועיד גופי הערכת התאמה כדי להעריך אם ציוד כלשהו תואם את  2לנהלי שלב  2הרשומה בנספח 

 .2לנהלי שלב  1בנספח התקנות הטכניות של הצד האחר הרשומות 
 
.  רשות מועידה של צד רשאית להועיד רק גופי הערכת התאמה המסוגלים להוכיח באמצעות הסמכה, בהתאם 2

לדרישות  ולנהלים המפורטים במוסף א', כי לגופי הערכת התאמה יש ניסיון והם כשירים להעריך אם ציוד 
כרות עם הפרשנויות וקווי המדיניות הקשורים כלשהו תואם את התקנות הטכניות של הצד האחר, כולל הי

 לתקנות הטכניות של הצד האחר.
 
 ג'.-.  בהועידה גופי הערכת התאמה, רשות מועידה תקיים את הנהלים המפורטים במוספים ב' ו3
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 6סעיף 
 הכרה בגופי הערכת התאמה

 
שהועידו הרשויות המועידות ג', יכיר בגופי הערכת התאמה -כל צד, בהתאם לנהלים המפורטים במוספים ב' ו

 של הצד האחר. 
 

 7סעיף 
 קבלה הדדית של תוצאות הערכת התאמה

 
, יקבל את תוצאות הערכת ההתאמה 16.3ג', בכפוף לסעיף -כל צד, בהתאם לנהלים המפורטים במוספים ב' ו

האחר , אשר נעשתה ע"י גופי הערכת התאמה מוכרים שהועיד הצד 1לתקנות הטכניות  שהצד רשם בנספח 
בתנאים ובהתניות נוחים לא פחות מאלה שהוא מעניק  לתוצאות הערכת התאמה שעשו גופי הערכת התאמה 

 בשטחו, וללא התחשבות בלאומיותם של הספק או יצרן ציוד, או במדינת המקור של הציוד. 

 
 8סעיף 

 הערכה מחדש של גופי הערכת התאמה ומעקב אחריהם
 
של  7.11.3סעיף -ניות ההערכה מחדש והמעקב שהועידו, בהתאם לתתכל צד ימסור לצד האחר את תכ.  1

ISO/IEC 17011:2004 , דרישות כלליות לגופי הסמכה המסמיכים גופי הערכת התאמה –הערכת התאמה ,
של הארגון הבינלאומי לתקינה והמועצה האלקטרוטכנית הבינלאומית, ע"י הגופים המועידים וגופי 

 המשך הכשירות הטכנית של גופי הערכת התאמה מיועדים.ההסמכה שלה כדי להבטיח את 

 
כל צד יודיע לצד האחר על כל האמצעים שנקטו הרשויות המועידות וגופי הערכת התאמה שלו בהתבסס על .  2

תוצאות פעילויות ההערכה מחדש והמעקב ביחס להמשך או לחידוש ההסמכה של גופי הערכת התאמה 
צד האחר על כל האמצעים שנקטו גופי ההסמכה שלו ביחס להשעייה, שלילה מוכרים. כמו כן, כל צד יודיע ל

 או צמצום של היקף ההסמכה נוגע בדבר של גופי הערכת התאמה מוכרים.
 
לפי בקשה, כל צד ימסור לצד האחר היקף ותעודה תקפים של הסמכה לגוף הערכת התאמה מיועד, וכן את .  3

. אם גוף 4, ס"ק  1', חלק את התיעוד המתואר במוסף גאו  4, ס"ק 1', חלק התיעוד המתואר במוסף ב
של הסמכה, צק רשאי לבטל את הכרתו באותו גוף  היקף ותעודה תקפיםהערכת התאמה אינו מקיים 

 הערכת התאמה מיועד.
 
לפח בקשה, כל צד, באמצעות הרשויות המועידות או גופי ההסמכה שלו, ישתדל לקדם את הצפייה בהערכה .  4

הערכת התאמה מיועד ע"י נציגי הצד האחר. כל ההוצאות הנגרמות עבור פעילות כאמור יהיו  של גוף
 באחריותו של הצד המבקש לצפות בהערכה.

 
 9סעיף 

 אימות של גופי הערכת התאמה, השעיית גופי הערכת התאמה, והשעיית קבלה של תוצאות הערכת התאמה
 
של כל גוף הערכת התאמה שהועיד הצד האחר ועל עמידתו של .  לכל צד יש זכות לערער על כשירותו הטכנית 1

גוף הערכת ההתאמה בדרישות להסמכה המפורטות במוסף א'. צד יממש זכות זו בנסיבות חריגות בלבד, 
 ובהתאם לנהלים המתוארים בס"ק הבאים.

 
תאמה הנוגע ,  ע"י מתן הודעה בכתב לגוף הערכת הה1צד יממש את זכות הערעור שלו, כמתואר בס"ק .  2

בדבר, הרשות המועידה וגוף ההסמכה הנוגעים בדבר ולצד האחר. ההודעה תכלול תיאור אובייקטיבי 
ומנומק בכתב של הבסיס לערעור, כולל תיאור הראיות והממצאים הזמינים התומכים בו. הצד ייתן 

מידע המשיב על ימים אחרי תאריך מסירת ההודעה להגיש  60-למקבלי ההודעה טווח זמן של לא פחות מ
 מגרעות כלשהן שזוהו או מתקן אותן.

 
כאשר אימות הכשירות הטכנית של גוף הערכת התאמה או התאמתו לדרישות ההסמכה המפורטות במוסף .  3

א' נדרשים כדי ליישב את העניין, האימות יתקיים במועדו במשותף ע"י הצדדים בהשתתפות הרשות 
 המועידה וגוף ההסמכה הנוגעים בדבר.

 
כל צד יבטיח כי גופי הערכת ההתאמה שלו זמינים לאימות הכשירות הטכנית שלהם והתאמתם לדרישות .  4

 ההסמכה המפורטות במוסף א'.
 
הצדדים והרשות המועידה הנוגעת בדבר ידונו בתוצאות כל אימות במשותף עם גוף ההסמכה וגוף הערכת .  5

המערער קובע כי גוף הערכת ההתאמה אינו עומד ההתאמה הנוגעים בדבר. מקום שאחרי האימות, הצד 
בדרישות ההסמכה המפורטות במוסף א', הוא יודיע במהרה לגוף הערכת ההתאמה הנוגע בדבר, לרשות 
המועידה ולגוף ההסמכה הנוגעים בדבר, ולצד האחר. הצד המערער ייתן למקבלי ההודעה טווח זמן של לא 

ה, להגיש מידע המשיב על ממצאי האימות  או מתקן מגרעות ימים אחרי תאריך מסירת ההודע 60-פחות מ
 כלשהן שזוהו כתוצאה מהאימות.

 
כתוצאה מאימות ובהתחשב בכל מידע שסיפקו גוף הערכת ההתאמה הנוגע בדבר, גוף ההסמכה וגוף הערכת  . 6
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 ההסמכה הנוגעים בדבר, והצד האחר, הצד המערער רשאי:
 

 שעות או לבטל את הכרתו בגוף הערכת ההתאמה המיועד; או להגביל לתקנות טכניות מסוימות, לה (א)
 
 ע"י גוף הערכת ההתאמה המוכר.להשעות את קבלתן של תוצאות הערכת התאמה  (ב)

 
ימים מראש על כוונתו, כולל הסבר בכתב על נימוקיו,  60צד המשתמש בזכותו לפי )א( או )ב( ימסור הודעה 

 דה ולגוף ההסמכה הנוגעים בדבר, ולצד האחר.לגוף הערכת ההתאמה הנוגע בדבר, לרשות המועי
 
כאשר צד מודיע כל כוונתו לנקוט פעולה כלשהי לפי סעיף זה, אותו צד ימשיך לקבל את תוצאות הערכת .  7

ההתאמה שביצע גוף הערכת ההתאמה לפני נקיטת הפעולה האמורה, אלא אם כן יש לאותו צד סיבה טובה 
קבלת תוצאות אלה לגוף -אותו צד ימסור הסבר בכתב לנימוקיו לאילא לקבל תוצאות כאמור. במקרה זה, 

 הערכת ההתאמה הנוגע בדבר, לרשות המועידה ולגוף ההסמכה הנוגעים בדבר, ולצד האחר. 
 
בהסכמת שני הצדדים והרשות המועידה וגוף ההסמכה הנוגעים בדבר, עניינים הנוגעים להתאמת גוף  . 8

מפורטות במוסף א' ניתן להפנות להליך ביקורת המוכר ע"י הצדדים, הערכת ההתאמה לדרישות להסמכה ה
 ועדה של הוועדה המשותפת להערכה ולסיוע ביישוב שאלות טכניות.-או לתת

 
הגבלה, השעייה או ביטול הכרה, או השעיית קבלה של תוצאות הערכת התאמה, יישארו בתוקף עד . 9

 הערכת ההתאמה.  גוףשהצדדים יחליטו במשותף על מעמדו העתידי של 
 

 11סעיף 
 חילופי מידע

 
 . 2ולנהלי שלב  1רשימה של התקנות הטכניות שלו לנהלי שלב  1.  כל צד יקיים בנספח 1
 
ימים אחרי שצד מאמץ תקנה טכנית חדשה, או תיקון לתקנה טכנית קיימת, הצד ישנה את  60בתוך .  2

 . 1לצד האחר על כל שינוי לנספח , כפי שמתאים. כל צד יודיע במהרה 1הרשימה שלו בנספח 
 
.  הצדדים ייוועצו לפי הצורך על מנת לקיים את אמונם בנהלי הערכת ההתאמה ולהבטיח כי הצדדים יטפלו 3

 באופן מניח את הדעת בכל חשש שעשוי להיות לצד ביחס לתקנות הטכניות של הצד האחר. 
 
י ברשימת הרשויות המועידות, הרשויות כל צד ימסור במהרה הודעה בכתב לצד האחר על כל שינו . 4

(, או 3(, רשימת גופי הערכת ההתאמה המיועדים שלו )נספח 2הרגולטוריות וגופי ההסמכה שלו )נספח 
 (.4רשימת גופי הערכת ההתאמה המוכרים שלו )נספח 

 
הקשר שיהיו  בתאריך כניסתו לתוקף של הסכם זה או לפני כן, כל צד יודיע לצד האחר בכתב את זהות אנשי.  5

אחראים לפעילויות לפי הסכם זה. כל צד יודיע לצד האחר בכל עת שאנשי הקשר האחראים לפעילויות לפי 
 הסכם זה עשויים להתחלף.

 
 11סעיף 

 ועדה משותפת
 
הצדדים מקימים בזה ועדה משותפת, שתורכב מנציג אחד או יותר מהגופים הממשלתיים הנוגעים בדבר של .  1

 ועדה המשותפת יישבו במשותף נציג מכל צד. כל צד. בראש הו
 
הוועדה המשותפת תקבע לעצמה את כללי הנוהל שלה. הוועדה המשותפת  תקבל החלטות בהסכמה של .  2

 יושבי הראש השותפים שלה. 
 
הוועדה המשותפת תתכנס לבקשת צד. הוועדה המשותפת רשאית להתכנס במקביל לוועדה המשותפת .  3

 .1985באפריל  22-המכונן את אזור הסחר החופשי בין הצדדים שנחתם בשהוקמה לפי ההסכם 
 
הוועדה המשותפת תכונן  ערוצים מתאימים, כולל נקודות קשר מתאימות, לחילופי המידע של הצדדים לפי .  4

 .10הוראות סעיף 
 
 הוועדה המשותפת רשאית לדון בכל עניין הקשור לפעולתו של הסכם זה..  5
 
ביא כל שאלה או חשש העשויים להיות לו ביחס  לפרשנותו או להחלתו של הסכם זה  בפני צד רשאי לה.  6

 הוועדה המשותפת, אשר תשתדל לענות על השאלה או ליישב את החשש.
 
הוועדה המשותפת תעריך מעת לעת את הצורך לעדכן התייחסויות בהסכם זה לתקנים ולהנחיות .  7

 יחסויות כאמור. בינלאומיים ורשאית להסכים לעדכן התי
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 12סעיף 
 הוראות נוספות

 
כבבסיס  או בחלקים הנוגעים בדבר של תקנים בינלאומיים, ,תמש בתקנים בינלאומייםתדל להשכל צד יש  .1

להוציא , או כאשר השלמתם צפויה שר קיימים תקנים בינלאומיים בני החלהכא, שלו לתקנות הטכניות
 . עים בדבר כאמור יהיו בלתי יעילים או בלתי מתאימיםכאשר תקנים בינלאומיים או חלקים הנוג

 
כל צד יפרט את השפה שבה יוגשו דוחות בדיקה, התעדות ציוד, הודעות על הועדה והכרה, ומסמכים אחרים .  2

 הנוגעים בדבר. כל צד רשאי להוציא תקנות טכניות בשפה שיבחר. 
 
שיתוף שלהם. לשם כך, הצדדים יקדמו אמה תהועדה והערכת ההנהלי ה ישתדלו להאחיד אתצדדים ה . 3

ם, הסדרי תיאו מפגשישלהם, כולל השתתפותם בהתאמה המועידות וגופי הערכת הרשויות הפעולה בין 
 הכרה הדדית, ומפגשי קבוצות עבודה. 

 
 31סעיף 

 סודיות
 
לו לגלות ר אחמיועד של הצד ה גוף הערכת התאמהמרשות מועידה, גוף הסמכה או  צד אינו רשאי לדרוש . 1

 . אחרלתקנות הטכניות של הצד הדרוש להוכחת ציות הדבר כאשר מידע קנייני של ספק אלא 
 
י ההחלה שלו, יגן על סודיותו של כל מידע קנייני שמגלים לו רבהפנימיים ל צד, בהתאם לחוקים ולתקנות כ . 2

 לנהלי הערכת התאמה.אחר בהקשר מיועד של הצד ה גוף הערכת התאמהרשות מועידה, גוף הסמכה או 
 

 41סעיף 
 שימור הסמכות הרגולטורית

 
לפרש וליישם את התקנות הטכניות שלו  ו של צד סמכותאין בהסכם זה דבר שיתפרש כמגביל את  . 1

 הסכם זה. הכלולות במסגרת המסדירות ציוד
 
ו נאותה ביחס ה הנראית לגנלקבוע את רמת הה צדשל ו סמכותאין בהסכם זה דבר שיתפרש כמגביל את  . 2

 לבטיחות, ביטחון, הגנה על צרכנים, וסיכונים אחרים המעוררים את חששו של הצד האחר.
 
בכל עת  לנקוט את כל האמצעים המתאימים צדשל ו סמכותאין בהסכם זה דבר שיתפרש כמגביל את  . 3

. זה של צדתקנות הטכניות ה ממלא אחרכאשר, כתוצאה של פעילויות מעקב שוק, מתגלה שהציוד אינו 
נקיטת פעולות כאמור, וימסור את מועד ימים מ 15פעולות כאמור, הוא יודיע לצד האחר בתוך נקט הצד 

 נימוקיו. 
 

 51סעיף 
 אגרות הכרה

 
, אם הרשויות הרגולטוריות שלו מטילות אגרת הכרה על גופי הערכת התאמה לשם קביעת יבטיח כי צדכל 

ה, ותחול על גופי הערכת סביר פה,היה שקוהאגרה כאמור ת מילוי אחר הדרישות של הצד האחר, הטלת
 ההתאמה  שהצד האחר הועיד, בתנאים נוחים לא פחות מאלה שהוא מעניק  לגופי הערכת התאמה בשטחו.

 
 16סעיף 

 2או שלב  1כניסה לתוקף של ההסכם וייזום השתתפות בנהלי שלב 
 
לכניסתו הפנימיות הדרישות המשפטיות שלים את כל האיגרת דיפלומטית ברגע שב אחרצד הצד יודיע לכל  . 1

שנמסרה בהתאם ימים אחרי תאריך ההודעה האחרונה  30הסכם זה ייכנס לתוקף ה לתוקף. של הסכם ז
  לס"ק זה.

 
בתאריך  , כמפורט במוסף ב'.1יזמו השתתפות בנהלי שלב י דיםצדה הסכם זה לתוקף, בתאריך כניסתו של . 2

 בכתב: ,אחר את המידע הבאאו לפניו, כל צד ימסור לצד הקף הסכם זה לתו כניסתו של
 

ממעבדות בדיקה יקבל דוחות בדיקה  הצדת הטכניות שלגביהן והתקנ , של1בנספח ה, שתפורט רשימה (א)
  ;1נהלי שלב , למטרת הצד האחרמוכרות של 

 
ה, הרשויות מעבדות בדיקאחראיות להועדת שיהיו הרשויות המועידות  , של2בנספח ה, שתפורט רשימה (ב)

ת ומתכוונ ותת המועידיושהרשוהרגולטוריות שיהיו אחראיות להכרה במעבדות בדיקה, וכל גוף הסמכה 
 .1נהלי שלב צורך הסמכת מעבדות בדיקה מיועדות, למטרת למנות ל

 
 , במפורט במוסף ג'.2הצדדים רשאים להחליט, באמצעות הוועדה המשותפת, ליזום השתתפות בנהלי שלב .  3

 ,אחר את המידע הבאאו לפניו, כל צד ימסור לצד ה 2ך שבו ייזמו הצדדים השתתפות בנהלי שלב בתארי
 בכתב:
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התעדות ציוד מגופי הסמכה יקבל  צדת הטכניות שלגביהן הוהתקנ , של1בנספח ה, שתפורט רשימה (א)
  ;1נהלי שלב , למטרת הצד האחרמוכרים של 

 
גופי התעדה, הרשויות אחראיות להועדת שיהיו ת הרשויות המועידו , של2בנספח ה, שתפורט רשימה (ב)

ת ומתכוונ ותת המועידיושהרשוהרגולטוריות שיהיו אחראיות להכרה בגופי התעדה, וכל גוף הסמכה 
 .2נהלי שלב הסמכת מעבדות בדיקה מיועדות, למטרת למנות ל

 
 סעיף 17

 תיקון ושינוי
 
 בכתב בין הצדדים.ניתן לתקן הסכם זה בהסכם  . 1
 
(, הרשויות 1ת הטכניות שלו )נספח וצד רשאי לשנות את רשימות התקנלי לגרוע מהוראות הסכם זה, כל ב . 2

המיועדים )נספח  התאמההוגופי הערכת  , (2)נספח שלו וגופי ההסמכה  , הרשויות הרגולטוריותהמועידות
 . האחר , בלי הסכמת הצד10(, כמפורט בסעיף 4)נספח שלו מוכרים ההתאמה הוגופי הערכת ( 3

 
 סעיף 18

 סיום
 
צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ע"י מסירת הודעה בכתב על סיום לצד האחר. הסיום ייכנס לתוקף .  1

חודשים אחרי התאריך שבו  12בתאריך שהצדדים יסכימו עליו, או אם אין הצדדים יכולים להסכים, 
 התקבלה ההודעה על הסיום.

 
, צד יקבל דוחות בדיקה שנמסרו ע"י מעבדות בדיקה 1זה מאת צד לפי ס"ק  בעקבות הודעה על סיום הסכם.  2

מוכרות לפני תאריך סיומו של הסכם זה, אלא אם כן  צד מחליט אחרת מסיבות מוצדקות ומודיע על כך 
 לצד האחר בכתב. ליתר בהירות, צד רשאי למסור הודעה כאמור בהודעת הסיום שלו.

 
 19סעיף 

 מוספים ונספחים
 
 המוספים הבאים להסכם זה מהווים חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה:.  1
 

 מוסף א', "דרישות להסמכה ולהועדה של גופי הערכת התאמה"; (א)
 

 להועדה ולהכרה של מעבדות בדיקה ולקבלה הדדית של תוצאות בדיקה"; 1מוסף ב', "נהלי שלב  (ב)
 

 ית של התעדות ציוד."להועדה ולהכרה של גופי התעדה ולקבלה הדד 2מוסף ג', "נהלי שלב  (ג)
 
 הנספחים הבאים אינם מהווים חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה:.  2
 

 ";2ושלב  1, "רשימת תקנות טכניות לנהלי שלב 1נספח  (א)
 

 ";2ושלב  1, "רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות וגופי הסמכה לנהלי שלב 2נספח  (ב)
 

 "; וכן  2ושלב  1לי שלב , "רשימת גופי הערכת התאמה מיועדים לנה3נספח  (ג)
 

 ".  2ושלב  1, "רשימת גופי הערכת התאמה מוכרים לנהלי שלב 4נספח  (ד)
 
התאמה כלשהי בין הוראה בסעיף להסכם זה לבין הוראה במוסף להסכם זה, תכריע -.   במקרה של אי3

 ההתאמה. -ההוראה במוסף, לפי מידת אי
 

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

  2012אוקטובר, ב 15לפי הלוח העברי, שהוא יום  תשרי, תשע"גב כ"טביום ירושלים נעשה בשני עותקים ב
 , ולכל הנוסחים דין מקור שווה. עברית ואנגליתבשפות 

 
 
 
 
 

                _______________________          ______________________________ 
 בשם ממשלת מדינת ישראל

 
 

 בשם ממשלת ארצות הברית של אמריקה
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 מוסף א'
 

 דרישות להסמכה ולהועדה של גופי הערכת התאמה
 

 נספח זה קובע את הדרישות הכלליות להסמכה ולהועדה של גופי הערכת התאמה לפי הסכם זה.
 
Iכשירות טכנית   . 
 
 מיועדים תוכח באמצעות התעדה, כולל ביחס לאמור להלן:.   הכשירות הטכנית של גופי הערכת התאמה 1
 

 ידע טכנולוגי של הציוד, התהליכים והשירותים הנוגעים בדבר; (א)
 

  הבנה של התקנות הטכניות ודרישות ההגנה הכלליות שעליהן מתבקשת ההועדה; (ב)
 

 ידע הנוגע לתקנות הטכניות בנות ההחלה; (ג)
 

 געים בדבר;  יכולת מעשית לבצע את נהלי הערכת ההתאמה הנו (ד)
 

 ניהול נאות של נהלי הערכת ההתאמה הנוגעים בדבר;  וכן (ה)
 

 כל ראיה אחרת הדרושה כדי להבטיח שנהלי הערכת ההתאמה יתבצעו כיאות באופן עקבי. (ו)
 
.  כדי להבטיח את עקביותם של תהליכי ההועדה וההסמכה, ייעשה שימוש בתקנים ובהנחיות הבינלאומיים 2

אמה בתיאום עם התקנות הטכניות של צד על מנת לקבוע את הכשירות הטכנית הנוגעים בדבר להערכת הת
הנוגעים בדבר תחול למטרת קביעת  ISO/IECשל גוף הערכת התאמה. הרשימה הבאה של תקני והנחיות  

 הכשירות הטכנית של גוף הערכת התאמה:
 
כים גופי הערכת דרישות כלליות לגופי הסמכה המסמי  -הערכת התאמה  – ISO/IEC 17011:2004 (א)

 התאמה;
 
 ; וכןדרישות כלליות לכשירות של  מעבדות ניסוי וכיול –ISO/IEC 17025:2004 (ב)
 
 .דרישות כלליות לגופים המפעילים מערכות התעדת מוצרים  -  ISO/IEC 65:1996הנחיית  (ג)

 
II   .דרישות ותנאים להסמכה ולהועדה של גופי הערכת התאמה 
 
ת מועידה אחת או יותר או בגוף הסמכה אחד או יותר, או גם ברשויות מועידות כל צד רשאי להשתמש ברשו .  1

וגם בגופי הסמכה, כדי להסמיך גופי הערכת התאמה כמסוגלים להעריך אם ציוד כלשהו תואם את התקנות 
 הטכניות של הצד האחר. 

 
דרישות ולתנאים מסוגלת לציית לתהיה  2כל רשות מועידה שהיא גם גוף הסמכה הרשום ע"י צד בנספח  (א)

 במידה הדרושה להסמכת גופי הערכת התאמה. ISO/IEC 17011:2004של 
 
 .ISO/IEC 17011:2004כל גוף הסמכה שמינתה רשות מועידה יעמוד בדרישות ובתנאים של  (ב)

 
כאשר מעבדת בדיקה עוברת הסמכה  ע"י רשות מועידה או ע"י גוף הסמכה, בכל אחד מהמקרים,  על מנת .  2

 עדת, על מעבדת הבדיקה לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים:להיות מיו
 

בשילוב עם התקנות הטכניות של הצד המייבא   ISO/IEC 17025:2005מעבדת הבדיקה תוסמך כנגד (א)
 ; וכן1לנהלי שלב  1הרשומות בנספח 

 
למעבדת הבדיקה יהיו המומחיות הטכנית והיכולת לבצע בדיקות כנגד התקנים המכוסים בהיקף  (ב)

 ISO/IECאת הבדיקה, אם יש בה צורך, ניתן לבצע בהתאם להוראות קבלנות המשנה של ההסמכה. 

. כן תהיה מעבדת הבדיקה בקיאה בתקנות הטכניות בנות ההחלה של הצד המייבא לגבי 17025:2005
 הציוד הנבדק.

 
יות מיועד, על בין אם גוף התעדה מוסמך ע"י רשות מועידה או גוף הסמכה, בכל אחד מהמקרים, על מנת לה.   3

 גוף ההתעדה לעמוד בדרישות ובתנאים הבאים: 
 

בשילוב עם התקנות הטכניות של הצד המייצא   ISO/IEC של  65:1996גוף ההתעדה יוסמך לפי הנחייה  (א)
)א( של  1.2סעיף -ובהתבסס על בדיקת סוג כפי שהיא מזוהה בתת 2לנהלי שלב  1הרשומות בנספח 

 ;ISO/IECשל  65:1996הנחייה 
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בדיקת הסוג תתבסס בדרך כלל על בדיקה של דגימה מייצגת אחת שלא עברה שינוי מכל סוג ציוד  (ב)

שלגביו מתבקשת התעדה. ניתן לבקש דגימות נוספות אם יש בהן צורך למטרות תקינה טכנית, למשל 
כאשר בדיקה מוציאה דגימה מכלל פעולה. לפי נהגי הערכת התאמה מקובלים, כל הדגימות, הרכיבים 

 חלקים יוחזרו לספק אלא אם כן הספק ביקש אחרת בכתב; וה
 
לגבי  2עבור נהלי שלב  1גוף ההתעדה יפגין בקיאות בתקנות הטכניות של הצד המייבא הרשומות בנספח  (ג)

כל סוג ציוד, כולל ידע והבנה של פרשנויות וקווי המדיניות של כל סוג ציוד שביחס אליו גוף ההתעדה 
 מבקש הועדה;

 
כי לגוף ההתעדה יש מיומנות, ידע  ומומחיות טכניים עדכניים על מנת להעריך את נתוני  כדי להבטיח (ד)

הבדיקה ודוחות הבדיקה, ולהגיע למסקנה המתאימה בהעריכו את התאמתו של ציוד כלשהו לתקנות 
הטכניות בנות ההחלה, לגוף ההתעדה יהיו המיומנות והיכולת הטכניות לבדוק את הציוד שהוא מתעיד. 

פין, גוף ההתעדה רשאי להתקשר בהסדרים חוזיים עם מעבדות בדיקה על מנת שלסגל גוף ההתעדה לחלי
תהיה גישה לסגל ולמתקנים שביכולתם לבצע את הבדיקה הנדרשת וכדי שהסגל  יוכל להשגיח ולפקח 

 על הבדיקה על מנת לקיים מיומנות והבנה עדכניות של התקנות הטכניות בנות ההחלה; 
 
יוכיח, באמצעות הערכה, מיומנות כללית, יעילות, ניסיון והיכרות עם התקנות הטכניות של גוף ההתעדה  (ה)

והציוד הכפוף לתקנות טכניות אלה, וכן באמצעות  2לנהלי שלב  1הצד המייבא הרשומות בנספח 
. כן יוכיח גוף ההתעדה 65:1996והנחייה   ISO/IEC 17025:2005התאמה לחלקים הנוגעים בדבר של

ו לזהות מצבים הקוראים לפרשנות של התקנות הטכניות או נהלי הערכת ההתאמה. סגל שביכולת
המפתח המתאים של ההתעדה יידע עם מי מפקידי הצד המייבא עליו ליצור קשר כדי לקבל פרשנויות 

 עדכניות ונכונות לתקנות טכניות.
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 מוסף ב'
 

 של דוחות בדיקהלהועדת מעבדות בדיקה ולהכרה בהן ולקבלה הדדית  1נהלי שלב 
 

מוסף זה מפרט את הנהלים להועדת מעבדות בדיקה ולהכרה בהן, ולקבלה ההדדית של דוחות הבדיקה 
 שמייצרות מעבדות בדיקה מוכרות

 
Iנהלים להועדת מעבדת בדיקה    . 
 
כל צד יקצה לכל מעבדת בדיקה מיועדת מזהה ייחודי בן שישה תווים, המורכב משתי אותיות המזהות את .  1

 נומריים.  -הצד שהועיד את מעבדת הבדיקה, ואחריהן ארבעה תווים אלפא
 
כל צד יודיע לצד האחר בכתב על כל הועדה של מעבדת בדיקה. הודעה זו תכלול את: שם מעבדת הבדיקה, .  2

ייחודי בן ששת התווים, המען הפיסי, המען לדואר, איש הקשר של מעבדת הבדיקה, מספר המזהה ה
הטלפון וכתובת הדוא"ל של איש הקשר, והיקף ההסמכה של מעבדת הבדיקה. הרשות המועידה רשאית 

 למסור מידע זה.
 
ות את היקף ההסמכה .   כל צד יעדכן במהרה, לפי הצורך, כל הועדה שעליה הודיע לצד האחר, למשל, כדי לשנ3

 של מעבדת הבדיקה. 
 
כאשר  צד  מועיד בראשונה מעבדת בדיקה, אותו צד ימסור לצד האחר את תיעוד ההערכה העדכני ביותר .   4

למעבדת הבדיקה המיועדת, כולל, למשל, את דוח ההערכה של גוף ההסמכה, דוח הליקויים/אי ההתאמה 
 ושמו, והיקף תעודת ההסמכה.של גוף ההסמכה, דוח על פעולות מתקנות שי

 
 את כל מעבדות הבדיקה שהועיד. 3.    כל צד ירשום בנספח 5
 
II  .נהלים להכרה במעבדות בדיקה מיועדות  
 
כאשר צד מקבל הודעה על הועדת מעבדת בדיקה, הצד  יעריך ויקבל החלטה בדבר ההכרה במעבדת הבדיקה .  1

מאלה שהוא מעניק למעבדות בדיקה המבקשות הכרה המיועדת לפי תנאים והתניות נוחים לא פחות 
ימים מתאריך מסירת  60הנמצאות בשטחו. הצד יקבל את ההחלטה בדבר ההכרה במעבדת הבדיקה בתוך 

 לנספח זה. 1ההודעה על ההועדה. כל צד יכיר בדרך כלל במעבדת בדיקה מיועדת בהתאם לנהלי חלק 
 
עדת, באופן מלא או חלקי, הצד ימסור לרשות המועידה, אם צד מחליט לא להכיר במעבדת בדיקה מיו.  2

ימים מתאריך מסירת  60למעבדת הבדיקה המיועדת ולצד האחר הסבר בכתב על הבסיס להחלטתו בתוך 
 ההודעה על ההועדה.  

 
, הצד ייתן למקבלי 2.   כאשר צד מודיע על החלטתו שלא להכיר במעבדת בדיקה מיועדת בהתאם לס"ק 3

ימים מתאריך מסירת ההודעה על מנת להגיש מידע המשיב לביקורת  60-זמן של לא פחות מההודעה טווח 
 או מתקן חסרונות כלשהם המהווים את הבסיס להחלטת הצד לא להכיר במעבדת הבדיקה.

 
, הצד שהחליט לא להכיר במעבדת הבדיקה המיועדת יעריך מחדש את 3.   אם הוגש מידע נוסף בהתאם לס"ק 4

ל החלטה נוספת בדבר הכרה במעבדת הבדיקה המיועדת לאור המידע הנוסף שהוצג, לפי החלטתו ויקב
תנאים והתניות נוחים לא פחות מאלה שהוא מעניק למעבדות הבדיקה המבקשות הכרה הנמצאות בשטחו 

, הצד יודיע לרשות המועידה, למעבדת 3ימים מתאריך הגשת המידע הנוסף לפי ס"ק  30של הצד. בתוך 
 מיועדת, ולצד האחר על החלטתו הנוספת.הבדיקה ה

 
.   הצדדים רשאים להפנות במשותף כל עניין הנוגע להועדה או להכרה של מעבדת בדיקה  להליך בדיקה 5

ועדה של הוועדה המשותפת להערכה ולסיוע ביישוב שאלות טכניות -שהצדדים מוצאים לנכון, או לתת
 הנוגעות הדבר.

 
 ל אחת ממעבדות הבדיקה שהכיר בהן.כ 4.    כל צד ירשום בנספח 6
 

IIIנהלים לקבלה הדדית של דוחות בדיקה   . 
 
אחרי שצד הכיר במעבדת בדיקה שהצד האחר הועיד, הרשויות הרגולטוריות של הצד יקבלו דוחות בדיקה .   1

 ובנספח זה.  7שהפיקה מעבדת הבדיקה המוכרת בהתאם לנהלים בסעיף 
 
 רשויות הרגולטוריות של כל צד:.   אחרי קבלת דוח בדיקה, ה2
 

 יבחנו את דוח הבדיקה במהרה על מנת להבטיח שהנתונים והתיעוד הכלולים בדוח הבדיקה שלמים;  (א)
 
 יודיעו למבקש בכתב על כל ליקוי בדוח הבדיקה, במועד ובמדויק; (ב)
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כניות יגבילו כל בקשה למידע נוסף ממעבדת הבדיקה להשמטות, אי התאמות, ו/או סטיות מהתקנות הט (ג)
 של הצד; וכן

 
ימנעו בדיקה חוזרת ובדיקה כפולה, בעיקר, למשל, כאשר יש שינוי בהסכמי הפצה מסחרית, לוגו, אריזה  (ד)

 או שינוי קל בציוד שאינו משפיע על ציות לתקנות הטכניות.
 

IV   .דרישות לטיפול בבקשות להתעדת ציוד 
 
ה שמייצרות מעבדות בדיקה מוכרות בשטח הצד כל צד יאשר בקשות להתעדת ציוד המלוות בדוחות בדיק.  1

האחר לפי תנאים והתניות שקופים ונוחים לא פחות מאלה שהוא מעניק לבקשות להתעדת ציוד המלוות 
בדוחות בדיקה שמייצרות מעבדות בדיקה מוכרות בשטחו של  הצד, וללא התחשבות בלאומיותם של הספק 

 וד.או היצרן של הציוד, או במדינת המקור של הצי
 
 .   כל צד יתיר לספקים להגיש בקשה במישרין להתעדה, ועם הנפקתה, להחזיק בה. צד רשאי לדרוש מספק:2
 

 לנקוב בשם הסוכן או הנציג המשפטי האחר של הספק בתחום השיפוט של הצד; וכן (א)
 
 למסור הודעה מלאה ומהירה על כל החלפה של סוכן או נציג משפטי אחר. (ב)

 
חלטות המתייחסות לבקשות להתעדות ציוד המלוות בדוחות בדיקה שמייצרות כל צד יטפל ויעביר ה. 3

מעבדות בדיקה מוכרות בשטח הצד האחר לפחות במהירות שבה הוא מטפל ומעביר החלטות המתייחסות 
 לבקשות להתעדת ציוד המלווות בדוחות בדיקה שמייצרות מעבדות בדיקה מוכרות בשטחו של הצד.

 



12 

 

 מוסף ג'
 

 הועדת גופי התעדה ולהכרה בהם ולקבלה הדדית של התעדות ציודל 2נהלי שלב 
 

מוסף זה מפרט את הנהלים להועדת גופי התעדה ולהכרה בהם, ולקבלה הדדית של התעדות ציוד שמייצרים 
 גופי התעדה מוכרים.

 
Iנהלים להועדת גופי התעדה    . 
 
וים, המורכב משתי אותיות המזהות את הצד .   כל צד יקצה לכל גוף התעדה מיועד מזהה ייחודי בן שישה תו1

 נומריים.  -שהועיד את גוף ההתעדה, ואחריהן ארבעה תווים אלפא
 
כל צד יודיע לצד האחר בכתב על כל הועדה של גוף התעדה. הודעה זו תכלול את: שם גוף ההתעדה, המזהה .  2

ההתעדה, מספר הטלפון וכתובת הייחודי בן ששת התווים, המען הפיסי, המען לדואר, איש הקשר של גוף 
 הדוא"ל של איש הקשר, והיקף ההסמכה של גוף ההתעדה. הרשות המועידה רשאית למסור מידע זה.

 
כל צד יעדכן במהרה, לפי הצורך, כל הועדה שעליה הודיע לצד האחר, למשל, כדי לשנות את היקף ההסמכה .  3

 של גוף ההתעדה. 
 
תעדה, אותו צד ימסור לצד האחר את תיעוד ההערכה העדכני ביותר לגוף כאשר צד מועיד בראשונה גוף ה.   4

ההתעדה המיועד, כולל, למשל, דוח ההערכה של גוף ההסמכה, דוח הליקויים/אי ההתאמה של גוף 
 ההסמכה, דוח על פעולות מתקנות שיושמו, והיקף תעודת ההסמכה.

 
 את כל גופי ההסמכה שהועיד. 3.    כל צד ירשום בנספח 5
 
IIנהלים להכרה בגופי הסמכה מיועדים    . 
 
כאשר צד מקבל הודעה על הועדת גוף התעדה,  הצד יעריך ויקבל החלטה בדבר ההכרה בגוף ההתעדה לפי .  1

תנאים והתניות נוחים לא פחות מאלה שהוא מעניק לגופי ההתעדה בשטחו המבקשים הכרה. הצד יקבל את 
ימים מתאריך מסירת ההודעה על ההועדה. כל צד יכיר  60ך ההחלטה בדבר ההכרה בגוף ההתעדה בתו

 לנספח זה. 1בדרך כלל בגוף התעדה מיועדת בהתאם לנהלי חלק 
 
ימים מתאריך מסירת  60אם צד מחליט לא להכיר בגוף התעדה מיועד, באופן מלא או חלקי, הצד,  בתוך .  2

ועד ולצד האחר הסבר, בכתב, על הבסיס ההודעה על ההועדה, ימסור לרשות המועידה, לגוף ההתעדה המי
 להחלטתו.  

 
, הצד ייתן למקבלי ההודעה לא 2כאשר צד מודיע על החלטתו לא להכיר בגוף התעדה מיועד בהתאם לס"ק .  3

ימים מתאריך מסירת ההודעה להגיש מידע המשיב או מתקן חסרונות כלשהם המהווים את  60-פחות מ
 ההתעדה. הבסיס להחלטת הצד לא להכיר בגוף

 
, הצד שהחליט לא להכיר בגוף ההתעדה המיועד יעריך מחדש את 3אם הוגש מידע נוסף בהתאם לס"ק .  4

החלטתו ויקבל החלטה נוספת בדבר הכרה בגוף ההתעדה המיועד לאור המידע לפי תנאים והתניות נוחים 
ים בשטחו של הצד. לא פחות מאלה שהוא מעניק לגופי ההתעדה בשטחו של הצד המבקשים הכרה הנמצא

, הצד יודיע לרשות המועידה, לגוף ההתעדה המיועד, 3ימים מתאריך הגשת המידע הנוסף לפי ס"ק  30בתוך 
 ולצד האחר על החלטתו הנוספת.

 
הצדדים רשאים להפנות במשותף כל עניין הנוגע להועדה או להכרה של גוף התעדה להליך בדיקה שהצדדים  . 5

 עדה של הוועדה המשותפת להערכה ולסיוע ביישוב שאלות טכניות הנוגעות בדבר.ו-מוצאים לנכון, או לתת
 
 כל אחד מגופי ההתעדה שהכיר בהם. 4כל צד ירשום בנספח .  6
 

III   .קבלה הדדית של התעדות ציוד  
 
ים כל צד יקבל התעדות ציוד שיוצרו ע"י גוף התעדה מוכר בשטחו של הצד האחר לפי תנאים והתניות שקופ.   1

ונוחים לא פחות מאלה שהוא מעניק לבקשות להתעדת ציוד שיוצרו ע"י גופי התעדה מוכרים בשטחו של 
 הצד, וללא התחשבות בלאומיותם של הספק או היצרן של הציוד, או במדינת המקור של הציוד.

 
 
רוש מכל כל צד יתיר לספקים להגיש בקשה במישרין להתעדה, ועם הנפקתה, להחזיק בה. צד רשאי לד.  2

 ספק:
 

 לנקוב בשם הסוכן או הנציג המשפטי האחר של הספק בתחום השיפוט של אותו צד; וכן (א)
 
 למסור הודעה מלאה ומהירה על כל החלפה של סוכן או נציג משפטי אחר. (ב)

 



13 

 

IVדרישות נוספות לגופי התעדה  . 
 
ל הצד המייבא מזהה, על גוף התעדה מיועד ישתתף בכל פעילות התייעצות סבירה שהרשות הרגולטורית ש.  1

מנת לכונן הבנה ופרשנות משותפות של תקנות בנות החלה של הצד המייבא. גוף התעדה מוכר ימשיך 
 להשתתף בפעילויות ייעוץ כאמור אחרי שקיבל הכרה.  

 
גוף התעדה מוכר רשאי להפקיד בידי קבלן משנה את בדיקות הציוד, כולן או חלקן, כולל בדיקות עבור ספק, .  2

 , ובלבד: ISO/IECשל  65:1996של הנחייה  4.4סעיף -בהתאם להוראות תת
 

התקנות הטכניות של בשילוב עם  ISO/IEC 17025:2005שמעבדת הניסוי תהיה מוסמכת כנגד תקן  (א)
להוראות , או שגוף ההתעדה יפסוק שהיא כשירה בהתאם 1לנהלי שלב  1הצד המייבא הרשומות בנספח 

 ; וכןISO/IEC 17025:2005 -בדבר קבלנות משנה שב
 
שכאשר גוף התעדה מפקיד את הבדיקה בידי קבלן משנה, גוף ההתעדה יישאר אחראי לבדיקות וימשיך  (ב)

לפקח על קבלן המשנה כדי להבטיח את מהימנות דוחות הבדיקה. על מנת להבטיח את מהימנות דוחות 
 הבדיקה , כל צד ידרוש ביקורות תקופתיות של ציוד שנבדק.

 
התעדה מוכר יפרסם ויקיים רשימה של התעדות ציוד, ולבקשת הצד המייבא, הרשות המועידה  גוף . 3

שהועידה את גוף ההתעדה תזהה את כל הציוד שהתעיד גוף ההתעדה המיועד כתואם את התקנות הטכניות 
 של הצד המבקש. 

 
, דרישות ISO/IECשל  65:1996ה התעדה בהתאם להנחיי-גוף התעדה מוכר יקיים פעילויות מעקב שאחרי.  4

 הצד המייבא, והוראות הסכם זה.
 

יתבססו על בדיקת סוג של מספר דגימות   ISO/IECשל  65:1996ה פעילויות המעקב הנדרשות לפי הנחיי (א)
מהמספר הכולל של סוגי ציוד שהתעיד גוף ההתעדה. סוגים אחרים של פעילויות מעקב של ציוד 

ותר מבדיקת סוג. לפי בקשה, גוף התעדה מוכר ימסור לצד שהותעד מותרים ובלבד שאינם מכבידים י
 המייבא עותקים מדוחות התעדת הציוד. 

 
התעדה של ציוד שהותעד, כי הציוד אינו ממלא אחר -אם גוף התעדה מוכר קובע, במהלך מעקב שאחרי (ב)

התקנות הטכניות בנות ההחלה של הצד המייבא, גוף ההתעדה יודיע מיד לספק הציוד ולרשות 
ימים מתאריך ההודעה האמורה, גוף ההתעדה ימסור לרשות  30ולטורית של הצד המייבא. בתוך הרג

 הרגולטורית של הצד המייבא דוח מעקב המפרט את הפעולה שנקט הספק לתיקון המצב.     
 
אם לצד יש חששות ביחס לציוד שהותעד, צד רשאי לבקש מגוף ההתעדה המוכר שהתעיד את הציוד   (ג)

תעדת הציוד. גוף ההתעדה יעשה כל מאמץ  למסור לצד עותק של דוח התעדת הציוד עותק של דוח ה
ימים ממועד בקשה כאמור . אם גוף ההתעדה המוכר אינו יכול למסור את דוח התעדת הציוד  30בתוך 
ימים, ימסור גוף ההתעדה לצד זה הצהרה המסבירה מדוע לא ניתן למסור את דוח התעדת  30בתוך 

ת דוח התעדת ציוד לפי בקשה כאמור יכול להוות עילה לשלילת התעדת הציוד ע"י הצד מסיר-הציוד. אי
 המייבא או לנקיטת אמצעים אחרים בהתאם להסכם זה. 
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 1נספח 
 

 2ושלב  1רשימת תקנות טכניות לנהלי שלב 
 

 ארה"ב
 
 1.   רשימת תקנות טכניות לנהלי שלב 1
 

דוחות בדיקה ממעבדות בדיקה מוכרות הן שהועידה ישראל התקנות הטכניות שלגביהן ארצות הברית מקבלת 
 הן:

 
לגבי ציוד למסוף טלפוני אשר כוללים את ( FCC. כללי ותקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת )1

 האמור להלן:
 

 : (CFRא. קוד התקנות הפדרליות )
 

47 CFR     ענייני הקצאת תדרים ואמנת רדיו; כללים ותקנות  2חלק
 ם כלליי

47 CFR     ציוד למסוף טלפוני 68חלק 

 

של  99-216(, כפי שנקבע ברשימת תמלול ACTAב. מסמכים שפורסמו ע"י המועצה המנהלית לחיבורי מסוף )
 :FCC-ה
 
B-968-TIA (22  ,טלקומוניקציה 2009בספטמבר ,)–  דרישות טכניות לחיבור ציוד מסוף  –ציוד למסוף טלפוני

 לרשת הטלפונית
 
 

לגבי ציוד למשדר אשר כוללים את האמור ( FCCכללי ותקנות הועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת ). 2
 להלן:

 

47 CFR     ענייני הקצאת תדרים ואמנת רדיו; כללים ותקנות  2חלק
 כלליים

47 CFR     11חלק ( מערכות התראה למקרי חירוםEAS) 
 47 CFR    מתקני תדרי רדיו 15חלק 

47 CFR   שירותי רדיו נייד מסחריים 20  חלק 

 47 CFR    שירותי נייד ציבוריים 22חלק 

47 CFR     שירותי תקשורת אישיים 24חלק 

47 CFR     תקשורת לווין 25חלק 

47 CFR     שירותי תקשרות אלחוטית מגוונת 27חלק 

 47 CFR    שירותי שידור רדיו 73חלק 

47 CFR     רים, שידור מיוחד ושירותי הפצת רדיו ניסיוני, עז 74חלק
 תוכניות  אחרים

47 CFR     שירות ממסר טלוויזיה בכבלים 78חלק 

 47 CFR    תחנות בשירותים ימיים 80חלק 

47 CFR     שירותי התעופה 87חלק 

47 CFR     שירותי רדיו נייד של קרקע פרטית 90חלק 

 47 CFR    שירותי רדיו אישי  95חלק 

47 CFR     שירותי רדיו חובבני 97חלק 

47 CFR     שירותי מיקרוגל מקובעים 101חלק 
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אשר ( EMCלגבי תאימות אלקטרומגנטית )( FCC. כללי ותקנות הועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת )3
 כוללים את האמור להלן:

 

47 CFR     ענייני הקצאת תדרים ואמנת רדיו; כללים ותקנות  2חלק
 כלליים

47 CFR     מתקני תדרי רדיו 15חלק 

 47 CFR   ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי  18חלק 

 
.  כל תקנה טכנית זהה או דומה באופן מהותי הנוספת על התקנות הטכניות הקיימות או מחליפה אותן 4

 .3-1המזוהות בס"ק 

 

II.   2רשימת תקנות טכניות לנהלי שלב 

 
 קבלת התעדות ציוד מגופי התעדה מוכרים שהועידה ישראל הן:התקנות הטכניות שלגביהן ארצות הברית מ

 
 הושאר ריק במתכוון

 
 ישראל

 

I 1.   רשימת תקנות טכניות לנהלי שלב 

 
התקנות הטכניות שלגביהן ישראל מקבלת דוחות בדיקה ממעבדות בדיקה מוכרות שהועידה ארצות הברית 

 הן:

 

 זמין באינטרנט .1984, החלת פקודה(-צו אי(.    פקודת הטלגרף האלחוטי 1

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf 

 
זמין  , כולל(.1-5)סעיפים  2005ן )רדיו טלפון נייד(  בישראל, דצמבר ”.   נוהל למתן אישור סוג לציוד קצה רט2

 באינטרנט
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/1062.pdf 

 

 .2010באגף ספקטרום, יולי  -(DECT.  רשימת תיוג לאישור התאמה לציוד בזק אלחוטי משופר דיגיטלי )3
 זמין באינטרנט

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/2106.doc 

 
. כל תקנה טכנית זהה או דומה באופן מהותי הנוספת על התקנות הטכניות הקיימות או מחליפה אותן 4

 .3-1המזוהות בס"ק 

 

II 2.   רשימת תקנות טכניות לנהלי שלב 

 
 קבל התעדות ציוד מגופי התעדה מוכרים שהועידה ארצות הברית הן:התקנות הטכניות שלגביהן ישראל ת

 
 הושאר ריק במתכוון

 

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/3/293.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/1062.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/1062.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/2106.doc
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/2106.doc
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 2נספח 

 
 2ושלב  1רשימות רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי שלב 

 
 ארה"ב

 

I .1 רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי שלב 

 

 
 רשויות מועידות

 

או רשות הבאה   National Institute of Standards and Technology (NIST) .  שם הרשות המועידה: 1
 במקומה.
 Bureau Drive, Gaithersburg, MD 20899-1070 100 : מען פיסי

 Bureau Drive, Stop 1070, Gaithersburg, MD 20899-1070 100  : מען לדואר

 http://www.nist.gov : כתובת אתר האינטרנט

 Ramona Saar   : שם/תואר של איש קשר

 975-5521 (301) 1+  : טלפון

 975-4715 (301) 1 +  : פקס

 ramona.saar@nist.gov  : כתובת דוא"ל

 
 רשויות רגולטוריות

 

 Federal Communications Commission .  שם הרשות הרגולטורית: 1

 Oakland Mills Road, Columbia, MD 21046 7435 : מען פיסי

 Oakland Mills Road, Columbia, MD 21046 7435  : מען לדואר

 http://www.fcc.gov : כתובת אתר האינטרנט

 William Hurst   : שם/תואר של איש קשר

 362-3031 (301) 1+  : טלפון

 362-3290 (301) 1+  : פקס

 William.Hurst@fcc.gov  : כתובת דוא"ל

 
 גופי הסמכה

 

 American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) גוף ההסמכה:.  שם 1

 Buckeystown Pike, Frederick, MD 21704 5301 : מען פיסי

 Buckeystown Pike, Suite 350, Frederick, MD 21704 5301  : מען לדואר

 www.a2la.org : כתובת אתר האינטרנט

 Adam Gouker   : שם/תואר של איש קשר

 644-3217 301 1+  : טלפון

 662-2974 301 1+  : פקס

 agouker@a2la.org  : כתובת דוא"ל

 

 ANSI-ASQ National Accreditation Board/ACLASS (ACLASS) .  שם גוף ההסמכה:2

 Montgomery Street, Alexandria, VA 22314 500 : מען פיסי

 Montgomery Street, Suite 625, Alexandria, VA 22314 500  : מען לדואר

 www.aclasscorp.com : כתובת אתר האינטרנט

  Bill Hirt   : שם/תואר של איש קשר

 836-0025 (703) 1+  : טלפון

 836-0040 (703) 1 +  : פקס

 Bill.hirt@aclasscorp.com  : כתובת דוא"ל

 

 National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) .  שם גוף ההסמכה:3

 Bureau Drive Gaithersburg, MD 20899-2140 100 : מען פיסי

 Bureau Drive, M/S 2140 Gaithersburg, MD 20899-2140 100  : מען לדואר

 www.nist.gov/pml/nvlap/index.cfm : כתובת אתר האינטרנט

  Brad Moore   : שם/תואר של איש קשר
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 975-5740 (301) 1+  : טלפון

 926-2884 (301) 1+  : קספ

 brad.moore@nist.gov  : כתובת דוא"ל

 

II .2ב רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי של 

 
 הושאר ריק במתכוון

 
 ישראל

 

I . 1רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי שלב 

 
 רשויות מועידות

 

או רשות אחרת   National Institute of Standards and Technology (NIST) ועידה: .  שם הרשות המ1
 הבאה בעקבותיה.

 Bureau Drive, Gaithersburg, MD 20899-1070 100 : מען פיסי

 Bureau Drive, Stop 1070, Gaithersburg, MD 20899-1070 100  : מען לדואר

 http://www.nist.gov : כתובת אתר האינטרנט

 Ramona Saar   : שם/תואר של איש קשר

 975-5521 (301) 1+  : טלפון

 975-4715 (301) 1 +  : פקס

 ramona.saar@nist.gov  : כתובת דוא"ל

 
 רשויות רגולטוריות

 

 Federal Communications Commission .  שם הרשות הרגולטורית: 1

 Oakland Mills Road, Columbia, MD 21046 7435 : מען פיסי

 Oakland Mills Road, Columbia, MD 21046 7435  : מען לדואר

 http://www.fcc.gov : כתובת אתר האינטרנט

 William Hurst   : שם/תואר של איש קשר

 362-3031 (301) 1+  : טלפון

 362-3290 (301) 1+  : פקס

 William.Hurst@fcc.gov  : כתובת דוא"ל

 
 גופי הסמכה

 

 American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) מכה:.  שם גוף ההס1

 Buckeystown Pike, Frederick, MD 21704 5301 : מען פיסי

 Buckeystown Pike, Suite 350, Frederick, MD 21704 5301  : מען לדואר

 www.a2la.org : כתובת אתר האינטרנט

 Adam Gouker   : שם/תואר של איש קשר

 644-3217 301 1+  : ןטלפו

 662-2974 301 1+  : פקס

 agouker@a2la.org  : כתובת דוא"ל

 

 ANSI-ASQ National Accreditation Board/ACLASS (ACLASS) .  שם גוף ההסמכה:2

 Montgomery Street, Alexandria, VA 22314 500 : מען פיסי

 Montgomery Street, Suite 625, Alexandria, VA 22314 500  : מען לדואר

 www.aclasscorp.com : כתובת אתר האינטרנט

  Bill Hirt   : שם/תואר של איש קשר

 836-0025 (703) 1+  : טלפון

 836-0040 (703) 1 +  : פקס

 Bill.hirt@aclasscorp.com  : כתובת דוא"ל

 

 National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) .  שם גוף ההסמכה:3

 Bureau Drive Gaithersburg, MD 20899-2140 100 : מען פיסי
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 Bureau Drive, M/S 2140 Gaithersburg, MD 20899-2140 100  : מען לדואר

 www.nist.gov/pml/nvlap/index.cfm : כתובת אתר האינטרנט

  Brad Moore   : שם/תואר של איש קשר

 975-5740 (301) 1+  : טלפון

 926-2884 (301) 1+  : פקס

 brad.moore@nist.gov  : כתובת דוא"ל

 

II .2ב רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי של 

 
 הושאר ריק במתכוון

 
 ישראל

 

I . 1רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי שלב 

 
 רשויות מועידות

 
 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ציב התקינה,נ . שם הרשות המועידה:1

 , ירושלים, ישראל5רח' בנק ישראל : מען פיסי

 91036, ירושלים, ישראל, 5רח' בנק ישראל : מען לדואר

   www.moital.gov.il : כתובת אתר האינטרנט
 נהנציב התקיגרישה דייטש, : שם/תואר של איש קשר

 972-2-6662296 : טלפון

 972-2-6662943 : פקס

  Grisha@moital.gov.il: כתובת דוא"ל

  
  רשויות רגולטוריות

 
 משרד התקשורת .  שם הרשות הרגולטורית1

 אביב, ישראל-, תל9רח' אחד העם : מען פיסי

 P.O. Box 29107, Tel-Aviv 61290, Israel : מען לדואר

   www.moc.gov.il : כתובת אתר האינטרנט
 מר נתי שוברט, סמנכ"ל בכיר, ניהול ספקטרום והקצאת תדרים: שם/תואר של איש קשר

 972-3-5198281+ : טלפון

 972-3-5198103+ : פקס

  schubertn@moc.gov.il : כתובת דוא"ל

  
 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ציב התקינה,נ רשות הרגולטורית:.  שם ה1

 , ירושלים, ישראל5רח' בנק ישראל  : מען פיסי

 91036, ירושלים, ישראל, 5רח' בנק ישראל : מען לדואר

   www.moital.gov.il : כתובת אתר האינטרנט
 נציב התקינהשה דייטש, גרי: שם/תואר של איש קשר

 972-2-6662296 : טלפון

 972-2-6662943 : פקס

 Grisha@moital.gov.il : כתובת דוא"ל

  
  גופי הסמכה

 
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות    .  שם גוף ההסמכה:1

 ישראל, 70150, נמל תעופה לוד 12רחוב הכינרת  l :מען פיסי

 , ישראל70150, נמל תעופה לוד 89ת.ד.  lמען לדואר

  http://www.israc.gov.il  : כתובת אתר האינטרנט
 גברת אתי פלר, מנכ"ל :שם/תואר של איש קשר

 972-3-9702727 : טלפון

 972-3-9702413 : פקס

 ettyf@israc.gov.il : כתובת דוא"ל

  

  : A2LA   .  שם גוף ההסמכה2

http://www.moital.gov.il/
mailto:Grisha@moital.gov.il
http://www.moc.gov.il/
http://www.moital.gov.il/
mailto:Grisha@moital.gov.il
http://www.israc.gov.il/
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 Buckeystown Pike, Suite 350, Frederick, MD 21704-8373, United States 5301  : מען פיסי

 Buckeystown Pike, Suite 350, Frederick, MD 21704-8373, United States 5301 : מען לדואר

  http://a2la.org  : כתובת אתר האינטרנט

 Adam Gouker : שם/תואר של איש קשר

 644-3217 301 1+ : טלפון

 662-2974 301 1 + : פקס

 agouker@a2la.org : כתובת דוא"ל

  

  ANSI-ASQ National Accreditation Board/ACLASS (ACLASS)  .  שם גוף ההסמכה: : 3
 Montgomery Street, Alexandria, VA 22314 500 : מען פיסי

 Montgomery Street, Suite 625, Alexandria, VA 22314 500 : מען לדואר

 www.aclasscorp.com : כתובת אתר האינטרנט

 Dr. Bill Hirt, Director of Accreditation : שם/תואר של איש קשר
 x226 836-0025 (703) 1+ : וןטלפ

 836-0040 (703) 1 + : פקס

 bhirt@anab-aclass.org : כתובת דוא"ל

 

II . 2רשימת רשויות מועידות, רשויות רגולטוריות, וגופי הסמכה לנהלי שלב 

 
 הושאר ריק במתכוון

 

http://a2la.org/
mailto:agouker@a2la.org
http://www.aclasscorp.com/
mailto:bhirt@anab-aclass.org


20 

 

 3נספח 

 
 2ושלב  1יועדים לנהלי שלב רשימת גופי הערכת התאמה מ

 
 ארה"ב

 

I .1לנהלי שלב ות רשימת מעבדות בדיקה מיועד 
 מעבדת הבדיקה: שם

 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 התקנות הטכניות שלשמן יועדה מעבדת בדיקה זו:

 
II. 2לי שלב רשימת גופי התעדה מיועדים לנה 
 

 :שם גוף ההתעדה
 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 התקנות הטכניות שלשמן יועד גוף התעדה זה:

 
 ישראל

 
I .1לנהלי שלב ות רשימת מעבדות בדיקה מיועד 
 

 מעבדת הבדיקה: שם
 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 אר:מען לדו
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 התקנות הטכניות שלשמן יועדה מעבדת בדיקה זו:

 
II . 2רשימת גופי התעדה מיועדים לנהלי שלב 
 

 :שם גוף ההתעדה
 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 שמן יועד גוף התעדה זה:התקנות הטכניות של
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 4נספח 
 

 2ושלב  1רשימת גופי הערכת התאמה מוכרים לנהלי שלב 
 

 ארה"ב
 
I . 1רשימת מעבדות בדיקה מוכרות שהועידה ישראל לנהלי שלב 
 
 מעבדת הבדיקה: שם 

 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 ת הטכניות שלשמן הוכרה מעבדת בדיקה זו:התקנו

 
II 2.   רשימת גופי התעדה מוכרים שהועידה ישראל  לנהלי שלב 
 
 :.  שם גוף ההתעדה1

 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 התקנות הטכניות שלשמן הוכר גוף התעדה זה:

 
 ישראל

 
I   . 1רשימת מעבדות בדיקה מוכרות שהועידה ארצות הברית לנהלי שלב 
 

 מעבדת הבדיקה: שם
 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 התקנות הטכניות שלשמן הוכרה מעבדת בדיקה זו:

 
II2לנהלי שלב   .   רשימת גופי התעדה מוכרים שהועידה ארצות הברית 
 
 :שם גוף ההתעדה 

 סימנים: 6מזהה בעל 
 מען פיסי:

 מען לדואר:
 שם/תואר של איש הקשר: 

 טלפון:
 פקס:

 כתובת דוא"ל:
 התקנות הטכניות שלשמן הוכר גוף התעדה זה:

 

 

 


