הסרת חסמים לסחר בינלאומי  -הכרה הדדית ברשות להסמכת מעבדות
הרשות להסמכת מעבדות הוקמה ב 1993 -כועדה מייעצת למנכ"ל התמ"ס וב 1997 -חוקק החוק המעניק
לה את הסמכות הבלעדית להסמיך מעבדות במדינת ישראל.
הרשות עברה תהפוכות ניהוליות ובשנה האחרונה הוחלפו צוות הרשות והנהלתו.
הצוות החדש שם לו למטרה להתקבל כשווה ולהיות מוכרים הדדית ,על ידי ארגון הסמכת המעבדות

הבינלאומי ).ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation
 ILACהוקמה ב 1977 -כדי ליצור הרמוניזציה בין ארגוני ההסמכה בעולם כולו .יצירת
ההרמוניזציה מאפשרת את הורדת החסמים הטכניים לסחר ,קידום ההסמכה והגברת האמון
בסחורה הנבדקת בתוך המדינה ומחוצה לה.
ב ILAC-שותפים ארגונים אזוריים :ארצות אירופה ,אסיה והאוקיינוס הפסיפי ,ארצות אמריקה
ודרום אפריקה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות היא חברה מלאה בארגון ומנכ"ל הרשות חברה ,בין היתר,
בועדה המנהלת שלו.
בנובמבר  2000חתמו  37ארגוני הסמכה מ -28מדינות על הסכם הכרה הדדית .ההסכם התאפשר
לאחר שנים של מבדקים הדדיים בין האזורים השונים ,יצירה של כללים אחידים ובחינה חוזרת
ונשנית של יישומם בעולם .כמו כן מבוצעים מבחני השוואת מיומנות הדדיים באמצעות משלוח
דוגמאות לבדיקה בו זמנית במעבדות ברחבי העולם .המדינות החתומות על הסכם ההכרה
ההדדית הן :אוסטרליה ,בלגיה ,ברזיל ,קנדה ,סין ,צ'כיה ,פינלנד ,דנמרק ,גרמניה ,צרפת ,הודו,
הונקונג ,אירלנד ,איטליה ,יפן ,קוריאה ,ניו זילנד ,הולנד ,נורבגיה ,סינגפור ,ספרד ,דרום
אפריקה ,שוודיה ,שוויץ ,אנגליה ,סין טייפי ,ארה"ב ,ויטנאם.
לצורך העמקת האמון מתקיים גם הסכם הכרה הדדית בין המעבדות הלאומיות לפיזיקה וכימיה
על מנת להבטיח שאבות המידה המשמשים במעבדות הבודקות מתאימים זה לזה.
כך משקלה של סחורה או תכונות אחרות שלה שנמדדו במעבדה מוסמכת ,עקיבות לאבות מידה
אחידים בעולם כולו.
ארגון הסחר העולמי הצביע בשנות השבעים על כך שחסר הכרה הדדית גורם לבדיקות מרובות
לאותו מוצר המעלות את מחירו ,להמתנה של סחורה בנמלים ולעתים לקלקולה .פעמים רבות
גורם הדבר למניעת הסחר הבינלאומי .בעקבות זאת הוקם ארגון ההסמכה הבינלאומי ורשויות
הסמכה במדינות המתפתחות .על מנת ליהפך לרשות מוכרת ועובדת על פי הכללים של ,ILAC
עברה הרשות  2מבדקים על ידי צוות בינלאומי שייצג את הארגון האירופי ) (EAוהארגון
הבינלאומ י ).(ILAC

תנאי להכרה זו היא מידת התאמתה של הרשות לנעשה בעולם ,בעבודה על פי ISO/IEC Guide
) 58התקן המחייב ארגוני הסמכת מעבדה(.
כדי לעמוד בדרישות התקן הנ"ל ,הוקמה ברשות מערכת איכות מלאה ונערכו הדרכות רבות על מנת
ליישם ולהטמיע את נהלי האיכות שנכתבו.
המבדק כלל בחינה מדוקדקת של יישום מערכת האיכות וצפייה במבדקים בחמש מעבדות שונות .בסך
הכל צפו אנשי הצוות במבדקים שנערכו על ידי  9בודקים ביניהם כל אנשי הצוות הקבוע של הרשות
העורכים מבדקים .במבדק הרשות לא נמצאו אי התאמות כלל.
מסקנות הבודקים היו:

“ISRAC has an effective quality management system meeting all requirements of
ISO/IEC Guide 58 and EN 45003/ It is fit for its purpose”.
“The team recommends that ISRAC become a signatory of the EA MLA and the ILAC
”Arrangement without conditions.
ההמלצה כאמור היא לקבל ,ללא תנאי ,את הרשות להיות חברה בעלת זכות חתימה ומוכרת
הדדית .ההמלצה תובא לאישור הועדה להכרה בינלאומי של שני הארגונים.
האסיפה הכללית של  ILACתתכנס בנובמבר ביפן ואז תאושר ההמלצה.
ישראל תהיה המדינה ה 29 -מתוך  68חברות ב ILAC-שתוכר על ידי הארגון הבינלאומי .משמעות
החתימה היא הכרה בתעודות בדיקה ישראליות הנושאות את סמליל ההסמכה ברוב המדינות
המפותחות בעולם.
על מנת להקל על היצואנים צריכה המדינה לחתום על הסכם הכרה הדדית עם השוק המשותף,
ארה"ב ומדינות אחרות .הרשות עובדת בשיתוף עם משרד התמ"ס לקידום הסכמים כאלה.
הרשות תמשיך לפעול לקידום המעבדות בישראל ולהפוך את ההישג למנוף עבור התעשיה
והמעבדות בישראל.
ברצוננו להודות למעבדות ששיתפו פעולה ולבודקים שעמדו במבחן הקשה.
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