מינהל אכיפה ומדידה

תעודת אישור למבדקת שירות

סימוכין:

מספר015 :
 .1פרטי המבדקה

שם המבדקה :יוגל חברה לאלקטרוניקה

מס' רישום המבדקה511082331 :

שם מנהל המבדקה :יוסי גלצר
שם מנהל החברה :יוסי גלצר
טלפון03-5164333 :
כתובת המבדקה :יהודה הלוי  ,19תל אביב
דוא"לinfo@yogel.co.il :
פקס03-5164377 :
 .2בעקבות המצב בארץ כתוצאה ממגפת הקורונה אני מודיעה בזאת כי:

האישור לפעול כמבדקת שירות של המפקח על משקלות ,מידות וסטנדרטים מוארך עד ליום
 30/6/2021עבור כל מבדקות השירות .במקביל ,הריני להביא לידיעתכם כי אנו עורכים בחינה
מחודשת של כל נושא אסדרת "מבדקות השירות" באגף למשקלות ומידות ובמועד הארכה זו
ישלחו אליכם ההוראות החדשות.

 .3להלן האישור
הריני לאשר ,כי מבדקת השירות שפרטיה מפורטים לעיל ,אושרה על ידי לצורך מתן
שירותי תיקונים ,כוונונים ושינויים של מכשירי שקילה ומדידה בתקופה בה תעודת אישור
זו בתוקף בתחומים כדלקמן:

למען הסר ספק ,תעודה זו אינה מקנה הסמכה לכיול
 .3.1תחומי האישור

מאזניים בדרגת דיוק ( )IIIIעד ()II
מכונות שקילה ואריזה
ראשי שקילה
משקולות בדרגות דיוק,M2 ,M2-3 ,M3 :

M1 ,M1-2

הריני לאשר כי ,מבדקת השירות כאמור בתעודת אישור זו ,עומדת בדרישות
הוראת מנכ"ל  " 7.3אמות מידה לאישור מבדקות שירות "
 .3.2תעודת 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
 .4תוקף תעודת אישור
30.06.2021
עד תאריך
1.1.2021
תעודת אישור זו תקפה מתאריך
חובה לדאוג לחידוש תעודת אישור סמוך לפקיעת תוקפה
 .5המאשר
מ.מ .המפקח על משקלות ,מידות וסטנדרטים
שם ושם המשפחה :נאוה זקן
תאריך31.12.2020 :
משרד הכלכלה והתעשייה
נאוה זקן | סמנכ"לית אכיפה ומדידה  ,מ"מ מפקחת משקולות ומידות
טל'  ,074-7215900 ,074-7215921המכון הגיאולוגי ישעיהו ליבוביץ'  32ירושלים 9692100
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