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	Text1: כיצד מועיל פיקוח מוסמך לממשל ולגופים רגולטוריים? 
	Text3: גופים ממשלתיים ורגולטוריים נדרשים בקביעות לקבל החלטות בנושאים הבאים:   • הגנה על בריאותם ורווחתם של צרכנים ושל הציבור    • הגנה על הסביבה    • פיתוח תקנות ודרישות חדשות    • בדיקת תאימות לתקנות ולדרישות החוקבכדי לקבל החלטות מבוססות, נדרשת מידה של אמון, שהתוצאות המתקבלות על ידי הגוף המפקח הן מדויקות, אמינות ואובייקטיביות. שימוש בשרותי גוף פיקוח מוסמך יכולה לסייע בביסוס ובהבטחת אמון כזה.גופי פיקוח מקבלים את הסמכתם מגופי הסמכה מוכרים, לאחר שהוכיחו כשירות טכנית ברמה הדרושה לביצוע פעילויות פיקוח ספציפיות.ההסמכה מבטיחה שהתוצאות המופקות ע"י גופי פיקוח הנן אמינות, וכי רשויות וממשלות יכולות להסתמך על עמידתן בדרישות התקנות והחוק. שימוש בשרותי גוף פיקוח מוסמך מועיל לממשלה ולגופים רגולטוריים באופנים הבאים:   • הגברת האמון במידע המתקבל מפיקוח, המשמש לתמיכה בהחלטות הנוגעות לקביעת מדיניוּת ולתוכניות פעולה.    • מתן עדות בלתי תלויה (של גוף שלישי) ומהימנה לממשל, המבוססת על תקן בינלאומי מוכר.   • צמצום אי-הוודאות בקבלת החלטות, המשפיעות על ההגנה על בריאות האדם והסביבה.   • הגברת אמון הציבור, מכיוון שההסמכה היא סימן מוכר לאישור.   • ביטול הצורך בפיקוח חוזר ושיפור יעילות תהליך ההערכה (ותיתכן אף הקטנת עלויות כתוצאה מכך).שימוש בשרותי גופי פיקוח מוסמכים אף מסייע לצמיחה מסחרית וכלכלית. תהליך ההסמכה מסתמך על גישה אחידה באימות כשירות גופי הפיקוח - גישה אשר התקבלה ומיושמת במדינות רבות. הסדר ההכרה ההדדית (MRA) של ILAC, אשר נחתם בשנת 2012, מבוסס על הליכי פיקוח בינלאומיים מוסכמים ומקובלים.  דוחות פיקוח המופקים על ידי גופי פיקוח מוסמכים מאפשרים קבלת סחורות בין מדינות וכתוצאה מאפשרים חיסכון כספי, על ידי צמצום או ביטול הצורך בפיקוח חוזר. 
	Text4: מהו פיקוח?
	Text6: פיקוח הוא חלק חיוני בהבטחת בטיחותם של פריטים רבים המצויים בשימוש יום יומי על ידי הציבור. דוגמאות אחדות הן בטיחות מזון, עגורנים, דודי חימום ומיכלי לחץ המשמשים במקומות עבודה. כשירותם של שרותי פיקוח, המועסקים על ידי רשויות מקומיות ולאומיות וארגונים אחרים, לוודא עמידה בדרישות רגולטוריות, מובטחת במקרים רבים באמצעות הסמכה.פיקוח הוא בדיקת תכנון, מוצר, שרות, תהליך או התקנה, וקביעת עמידתם בדרישות ספציפיות. סוגי פיקוח רבים כוללים אף שיפוט מקצועי באשר לעמידה בתקנים ובדרישות כלליות. לפני קבלת ההסמכה חייבים גופי הפיקוח להוכיח לגוף ההסמכה, כי הם בעלי היכולת הנדרשת לביצוע המטלות הספציפיות.פיקוח, בדיקה ומדידה קרובים זה לזה בקשר קרוב. פיקוח כולל בדיקה על ידי סגל מיומן, המשתמש בטכניקות כגון:   • בדיקה ויזואלית   • בדיקת השוואה חזותית לתקנים (למשל, התאמת צבע)   • בדיקת מידות   • בדיקה באמצעות מדידים ומכשירים מוצרים, תהליכים ושרותים הנשכרים מההסמכה כוללים, בין השאר, ציוד לחץ; עגורנים; מסועי נוסעים; מבנים ימיים לגילוי ויצור נפט וגז; ציוד מכני; בדיקות אל-הרס; מוצרי בשר, מוצרי חלב ומוצרי מזון אחרים; בטיחות ביולוגית ובדיקת ביקורת גבולות.               הקריטריון  המשמש  את חותמי  הסכם ההכרה  ההדדי  (MRA) של ILAC בהסמכת  גופי  פיקוח הוא תקן ISO/IEC 17020 "Conformity assessment - requirements for the various types of bodies performing inspection". 
	Text7: כיצד פועלת ההסמכה?
	Text8: גופי פיקוח יכולים לקבל הסמכה עבור כלל פעולות הפיקוח שלהם, או עבור חלקן. בתהליך ההערכה משתתפים מומחים טכניים, המעריכים את תחומי הפיקוח הספציפיים המבוצעים על ידי הארגון. הקריטריון המשמש להערכה מבוסס על תקן ISO/IEC 17020, המשמש להערכת גופי פיקוח בכל העולם, והכולל בדיקה יסודית של כל הגורמים בגוף המפקח התורמים להפקת דוחות פיקוח מדויקים ואמינים, ובכלל זה של הנושאים הבאים:   • כשירותו הטכנית של הצוות (כולל הסמכות, הכשרה וניסיון)   • התאמה של שיטות הבדיקה    • שימוש בציוד מתאים (מכויל ומטופל כראוי)   • אמצעים להבטחת הגינות וסודיות    • קוד התנהגות ונהלי בטיחות בעבודה   • נהלי הבטחת איכות יעילים בהסמכת גופי פיקוח משמשים קריטריונים ונהלים שפותחו במיוחד לקביעת כשירות טכנית. בודקים טכניים מומחים מקיימים הערכה יסודית של כל הגורמים המעורבים בפעילותו של גוף הפיקוח, המשפיעים על הפקת תוצאות אמינות. בתום ההערכה על ידי הגוף המסמיך, מוגש לגוף הפיקוח דו''ח מפורט, המפרט כל תחום שבו נדרשים תשומת לב ופעולות מתקנות לפני מתן המלצה להסמכת הגוף המפקח.לאחר קבלת ההסמכה, נערכות הערכות חוזרות שוטפות של גוף הפיקוח, המיועדות להבטיח תאימות מתמשכת לדרישות ולוודא שנשמרת רמת פעילותו.הגורמים הללו תורמים כולם להבטחת כשירותו הטכנית של גוף הפיקוח לביצוע פעילויות פיקוח ספציפיות.
	Text9: כיצד ניתן לדעת אם גוף הפיקוח מוסמך? 
	Text11: מה אם לגוף המפקח יש תעודת ISO 9001 ?
	Text10: גופי פיקוח מוסמכים רשאים להוציא דוחות או תעודות הנושאים סמלים או אישורים המציינים את הסמכתם. על משתמשי שרותי הפיקוח אף לברר עם הגוף המפקח לאילו תחומי פיקוח ספציפיים הוסמך. מידע זה מצוין בדרך כלל ב"תחומי ההסמכה" של הארגון, שניתן לקבלם מגוף הפיקוח לפי דרישה, ואשר מפורטים בדרך כלל באתר האינטרנט של הארגון. 
	Text12: גופי פיקוח יכולים להיבדק ולקבל תעודת תקן מערכות ניהול בינלאומי, הנקרא ISO 9001. תקן זה נמצא בשימוש נרחב בקרב ארגוני ייצור ושרותים, להערכת מערכות הניהול והאיכות של המוצרים או השרותים המסופקים על ידם. התעדת מערכת ניהול האיכות של ארגון על פי תקן ISO 9001 מיועדת לוודא את תאימות מערכת ניהול האיכות לתקן זה, אולם אינה מגדירה דרישות לכשירות טכנית ולאובייקטיביות. 
	Text13: קידום קבלה של סחורות ושרותים בין מדינות
	Text14: גופי הסמכה ברחבי העולם, אשר הוערכו ככשירים על ידי עמיתים, חתמו על הסדר המקדם קבלה של סחורות ושרותים בין מדינות. מטרתו של הסכם זה, הסדר ההכרה ההדדית (MRA) של ILAC, היא יצירת מסגרת בינלאומית לתמיכה בסחר הבינלאומי על ידי הסרת החסמים הטכנולוגיים.MRA פועל כ"חותמת אישור" בינלאומית, להוכחת תאימות לתקנים ודרישות מוסכמים. כתוצאה מההסכם צומצמו הסיכונים, היות שההחלטות מתקבלות בהתבסס על דוחות פיקוח אמינים. בנוסף, צומצם הצורך בפיקוח חוזר, כיוון שניתן לקבל בביטחון וללא פיקוח חוזר את דוחות הפיקוח הנכללים בבקשה לאישור מוצר. גופים רבים, כגון סוכנויות ממשלתיות, הכירו בחשיבותן של תוכניות הסמכה אמינות, המפותחות בהתאם לתקנים בינלאומיים מוכרים.   הסמכה ו- ILAC MRA מסייעים לרגולטורים לעמוד באחריותם החוקית, באמצעות יצירת מערכת גלובלית מוכרת לקבלת דוחות ביקורת מוסמכים.
	Text15: היכן ניתן לקבל מידע נוסף?
	Text16: למידע נוסף על גופי פיקוח מוסמכים, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות רח' כנרת 12 קריית שדה התעופהטלפון: 03-9702727+פקס: 03-9702413דואר אלקטרוני: israc@israc.gov.il 
	Text19: למידע נוסף:  מזכירות ILACPO Box 7507 Silverwater NSW 2128 Australiaטלפון: +61 2 9736 8374פקס: +61 2 9736 8373דוא"ל: ilac@nata.com.au אתר אינטרנט: www.ilac.org
	Text2: כיצד מועיל פיקוח מוסמך לממשל ולגופים רגולטוריים?
	Text17: מידע נוסף אודות ILAC
	Text20: © Copyright ILAC 2012ILAC מעודד שכפול מורשה של פרסומיו, במלואם או בחלקם, על ידי ארגונים המעוניינים להשתמש בחומר לצורכי חינוך, תקינה, הסמכה, תנאי מעבדה נאותים (GLP) או למטרות אחרות הרלבנטיות לתחומי ההתמחות והפעילות של ILAC.על ארגונים המעוניינים לקבל אישור לשכפל חומר מפרסומי  ILAC לפנות ליו''ר או למזכירות בכתב או באמצעים אלקטרוניים כגון דוא''ל. אישור ILAC לשכפול חומר תקף לחומר המפורט בבקשה בלבד. כל שינוי בשימוש המוצהר בפרסומים של ILAC יובא לידיעת ILAC מראש ובכתב, לקבלת אישור נוסף. 
	Text18: © Copyright ILAC 2012ILAC מעודד שכפול מורשה של פרסומיו, במלואם או בחלקם, על ידי ארגונים המעוניינים להשתמש בחומר לצורכי חינוך, תקינה, הסמכה, תנאי מעבדה נאותים (GLP) או למטרות אחרות הרלבנטיות לתחומי ההתמחות והפעילות של ILAC.על ארגונים המעוניינים לקבל אישור לשכפל חומר מפרסומי  ILAC לפנות ליו''ר או למזכירות בכתב או באמצעים אלקטרוניים כגון דוא''ל. אישור ILAC לשכפול חומר תקף לחומר המפורט בבקשה בלבד. כל שינוי בשימוש המוצהר בפרסומים של ILAC יובא לידיעת ILAC מראש ובכתב, לקבלת אישור נוסף. 


