 המסחר והתעסוקה,משרד התעשיה
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דברהמנהלבפועל

ה

סמכתמעבדההיאהוכחהליכולתהוכשירותההמקצועיתלהוצאתתעודותבדיקהאמינותובעלותערךללקוח.לכשירות
זומשנהחשיבותכאשרעוסקיםבנושאיבטיחותובריאות.
בשנת2007החלההרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותלהסמיךמעבדותבתחוםגהותובריאותהעובד.מעבדותאלובודקות
אוירבסביבתהעובד,קרינהבסביבתהעובדורעשבסביבתהעובד.
במקבילקיימההרשות,בפעםהראשונה,קורסלמנהליאיכותבמעבדותבהיקףשל15ימים)כוללבחינתסיום(.
קורסזהנתןכליםמקצועייםשלהבטחתאיכותלאנשימעבדהשהגיעולתחוםזהמתחוםמקצועיספציפי.
בנוסףלידעבתחוםהאיכותשהועברלמשתתפים,תרםהקורסלשיפורהקשרוההבנהביןהמעבדותהמוסמכותלרשותוכן
סייעלמעבדותהנמצאותבתהליךהסמכהלבנותאתמערכותהאיכותשלהן.
המשימההעיקריתשלהרשותהיאלהביאלמודעותמקבליההחלטותאתההכרהכיהסמכתמעבדותתורמתבצורהמשמעותית
לשיפורהנתוניםעליהםמתבססותההחלטות.
בשנת2008הרשותתמשיךלקדםאתנושאהמודעותכאשרהמגזרהעיקריאותוישלשכנעבכדאיותההסמכההואהמגזר
הרפואי.מגזרזהמהווהכמחציתממספרכלהמעבדותובמגזרזהחלקניכרמהנחיותהטיפולשמתבססעלממצאיהמעבדה.
נושאמרכזינוסףלשנת2008הואההכנותלמבדקה–4שנתישצפוילהיערךבסוף2008אותחילת.2009
אנימשוכנעכיהרשותתצליחבמשימותהעומדותבפניהכיוןשתצליחלשלבאתההתלהבותוהדבקותבמשימהשאפיינואותה
עדכהבידעשנצברהןבתחוםהאיכותוהןבתחומיםהמקצועיים.

בברכה,
מר איתן שרון
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מבנהארגוני

מועצה
יושבראש–פרופ'מרדכישני
ד"רחוסאםמסאלחה
מרגרישהדייטש
מראליעזרבלינקו
מרעוזימרדכי
גב'רנהנאמן

מנכ"ל
ד"ראורנהדריזין
מנהלת לשכת מנכ"ל וסמנכ"ל
רותינאמן

סמנכ"ל ומ"מ מנכ"ל
איתןשרון

ראש אגף
טכנולוגיה
ותשתיות
אילןלנדסמן

ראש אגף
חשמל
ואלקטרוניקה
סרגיייעקובסון

ראש אגף
הנדסה
ליאתקמחי

ראש אגף
רפואה
הילהבן–דוד

ראש אגף איכות,
בריאות וסביבה,
זהבהניזרי

מנהלת מבדקים
רויתלויטנר
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ראש אגף
לקוחות
אסטרטגיים
ו–GLP
אתיפלר

מנהלת מבדקים
שרה)טלשחר(
סטולרו

יועצת משפטית
ומנהלת כספים
עו"דרויטל
סוסובר

מזכירות
אורטלשירו
שלומיתשמש
רוניתהראל
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מידעעלהרשות
ודרכיהתקשרותעימה

ב

ראשיתשנותהתשעיםגברהבארץובעולםהמודעותלאיכותהמוצריםוהתאמתםלתקניםלאומייםאובינלאומיים.תקנים
אלהנועדובעיקרלהבטיחשמוצרשהתקןחלעליוהואבאיכותנאותה,ובשימושבואיןסכנהלבריאות,לבטיחותולאיכות
הסביבה.במערכתהמסחרהבינלאומינדרששהמוצריםיעמדובתקניםאובדרישותאחרותשלהלקוחות.כדישתוצאותיהן
שלהבדיקותהנעשותבמעבדותבארץאחתיהיומוכרותגםבארצותאחרותצריךשתהיהמערכתהסמכהבינלאומיתשתיתן
למעבדותאישוריםעליכולתןלבצעבדיקותברמההנדרשת.הכרהכזאתעשויהלסייעמאודלהצלחתהיצוא,ולאפשרליצואני
המוצריםלהתגברבקלותרבהיותרעלחסמיהיבואבארץהיעדשנובעיםבעיקרמהגבלותתקינה.
גופיההסמכהבמדינותהמתועשותהתאגדולכמהגושים.המשמעותייםהםEA:גושארצותהאיחודהאירופי;ו–APLACגוש
מדינותאסיההפסיפית.כלגושקובעאתמדיניותההסמכהשלהגופיםהמסמיכיםהשייכיםאליוובוחןאתעמידתםבאמות
המידההבין–לאומיותובדרישותנוספותשהואקובע.הארגוןהבינלאומי(InternationalLaboratory Accretitation Cooperation)ILAC
מתאםאתמדיניותההסמכההכללעולמיתופועללהרמוניזציהביןהגושים.
לישראלהסכםשיתוףפעולהעםהגושהאירופיוחברותמלאהבארגוןהבינלאומי.

בישראלישמספרחוקיםותקנותהמסמיכיםרשויותומשרדיממשלהלתתתוקףמשפטילבדיקותשנעשובמעבדותשקיבלו
הכרהחוקית.לדוגמא,חוקהתקנים,התשי"ג–,1953מסמיךאתהממונהעלהתקינהבמשרדהתעשיהוהמסחרלאשרמעבדה
כ"מעבדהמאושרת".משמעותהאישורהיאשתעודתהבדיקהשנותנתמעבדהכזאתהיאראיהלעמידתושלמוצרבתקן
הישראלי.הקנייתמעמדשלמעבדהמאושרתמחייבתשבדיקותיהתבוצענהלפיכלליםאחידיםברוריםומקובליםבעולם.
לקראתהקמתהשלמערכתהסמכהבארץ,שתעמודבאמותמידהבינלאומיותותוכרגםבחו"ל,מינהשרהתעשיהוהמסחר
בשנת1992ועדהלבדיקתסוגייתההסמכהשלמעבדות.
באוגוסטאותהשנההגישההועדהאתהמלצותיהוקבעהשישצורךדחוףבהקמתמערכתלאומיתלהסמכתמעבדות.בעקבות
זאתהחליטהשרב–,1993להקיםרשותלאומיתלהסמכתמעבדות)להלן":הרשות"(,ולשםכךמינהועדהמייעצתוהטילעליה
לבנותאתהתשתיתהדרושהלפעולתהרשותובדבבדלהתחילבהסמכתמעבדות.בשנת1995התחילהצוותלהסמיךמעבדות.
בעקבותעבודתהצוותחוקקבאפריל1997חוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז–)1997להלן":החוק"(.החוק
קובע,ביןהיתר,אתהתפקידיםוהסמכויותשלהרשותואלההם:
לקבועבאשורהשראתתחומיההסמכהבהםהיאפעילה.
להגדירדרישותלהסמכהממעבדותמדידה,כיול,ובדיקה.
לוודאכיהמעבדותעומדותבדרישותלהסמכהובהתאםלהסמיךאולבטלהסמכהשלהמעבדות.
לשמשנציגהבלעדיתשלהמדינהבכלהקשורלהכרההדדיתבהסמכהשלמדינותאחרותאושלארגוניםבינלאומיים
ליזוםפעילותמלווהלהסמכתמעבדותכגוןהדרכה,פרסום,והסברה.

מהיהסמכתמעבדה?
הסמכתמעבדהמשמעההכרהרשמיתביכולתהמקצועיתשלהמעבדהלבצעסוגיםיחודייםשלבדיקות,מדידותוכיולים.
ההסמכהזמינהלכלסוגימעבדותהכיולוהבדיקהביןאםהןחלקממפעל,שייכותלמגזרהציבורי,אולמגזרהפרטי.הסמכה
מאפשרתלצרכניםאשררוציםלבדוקאולכיילמוצר,חומראומכשירלמצואשירותאמיןשלבדיקהאוכיולהעונהלצרכיהם.
בנוסף היא מאפשרת למעבדה להעריך אם היא מבצעת את עבודתה בצורה נכונה ובהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.
חשוב מאוד!הסמכתמעבדהמספקתהכרהפורמליתליכולותהמעבדה,לכןמהווהאמצעיללקוחותוצרכניםגדוליםבמשק
כמורשויותהאכיפהלהבטיחרכישתשירותאמיןואיכותילבדיקות,מדידותוכיולים.

7

דו"חשנתי

2007

פעילות המתחייבת מהסכמי הכרה הדדית עליהם חתומה הרשות או מדינת ישראל
הסמכה

הרשותחברהמלאהבארגוןהבינלאומילהסמכתמעבדותILACומתוקףכךמחויבתככלשארהחבריםבארגון,לפעולבהתאם
לתקןהבינלאומילגופיהסמכהלמעבדות:
ISO/IEC 17011, 2004 – Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.
בשנת2001הוכרההרשותעלידיILACועלידיהגוףהאירופאיהאזורי,EAוחתמהעלהסכםהכרההדדית
)(Mutual Recognition Agreementעם.ILACברוחההסכם,כלבדיקהשתעשהבמעבדההמוסמכתעלידיהרשותמוכרתעל

ידיארגוניהסמכהב–37המדינותהחתומותעלהסכםההכרהההדדית.
עובדיהרשותנוטליםחלקפעילבועדותהמקצועיותשלהארגון.מנכ"להרשותנבחרהבשנת2004לנהלאתהועדההעוסקת
בכלליההכרהביןהחבריםוהעבודהמולכלהארגוניםהבינלאומייםאיתםמגיעהארגוןלהסכמותשלשיתוףפעולה.פעילות
זוחושפתאתישראלותשתיתהמעבדותשלהבפניכלהארגוניםהכלכלייםהבינלאומייםותקלעלהתעשיהלזכותבאמון
בתוצאותהאנליזהשעובריםמוצריה.כמוכןחברהמנכ"להרשותבועדהמנהלשל.ILAC
GLP

הרשותהינהמיופתכוחהשלמדינתישראללהכרהבנושא.(Good Laboratory Practice)GLPמדינתישראלחתמהעלהסכם
להכרההדדיתבנושאGLPעםהקהיליההאירופאית.כמוכןנחתםהסכםהבנותעםEPAבארה"ב.בשנת2004נערךמבדק
עלידיצוותשלארגוןהמדינותהכלכליותהמפותחותײַ.OECD
מתקנימחקרישראלייםהמעוניניםלהשתתףבניסוייםפרה–קלינייםבתחוםתרופות,קוסמטיקה,חמריהדברה,תוספימזון
ורעלים,נדרשיםלקבלהכרהעלכךשהםפועליםעלפיכלליה–.GLPהרשותמבצעתמבדקיםעלפיהדירקטיבותשל,OECD
EPAאו.FDAלאורהצלחתהמבדקהתקבלהישראלכחברהמלאהבועדתה–GLPשל.OECD
עדסוףשנת2004קיבלוהכרהכזושישהמתקנימחקרפרה–קליניים.המתקניםמוכריםעלידיכלמדינותה–OECDויכולים
לבצעמחקריםעבורחברותבארץובעולםשיהוובסיסמקובללרישוםתרופות,רעלים,חמריהדברה,תוספימזוןוקוסמטיקה
בכלמדינותהשוקהאירופיוה–.OECD

אתיקה וסודיות

כלצוותעובדיהרשותעלמנהליה,בודקיהויועציהחתומיםעלהסכםסודיות,לשמירתסודיותהמידעשללקוחותהרשות.
בנוסףמחויבצוותהרשותלכלליהתנהגותנאותים,כלומר:אובייקטיביות,שקיפותוהימנעותממצבשלניגודעניינים.

תחומי פעילות הרשות

הסמכתמעבדותהיאברתהשגהלכלסוגבדיקה,מדידהאוכיולהדירהמתועדכראוי.נכוןלעתה,הרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדותמסמיכהלסוגיהבדיקות/הכיוליםהבאים:
סוגי בדיקות
בדיקותהרסניות
כימיות
פיזיקליות
ביולוגיות/מיקרוביולוגיות
בדיקותאלהרס

סוגי כיולים
גדליםמכניים
גדליםחשמליים
גדליםאופטיים
גדלים פיזיקליים

הסמכת מעבדות נעשית בתחומים הבאים:
בניה
קרקעוסלילה
מזוןומים
קוסמטיקה
דלקיםוביטומנים
מידעממוחשב
מכשיריםרפואייםואביזריםרפואיים
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כיול
בדיקותלאהורסות)(NDT
מתכותוחומריםאלמתכתיים
איכותהסביבה
חשמל
מזוןבעליחיים

משקאותמשכרים
בריאות:מעבדותרפואיות,
רפואהמשפטית
מתקניהרמה
מכלילחץ
חקלאותײַאבחוןנגעיצמחים
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הרשות פועלת לפיתוח תחומי הסמכה נוספים וזאת בהתאם להגדרת צרכי המשתמשים ולהחלטת מועצת הרשות.
הרשותפעילהבהכרהשלמתקנימחקרהפועליםעלפידירקטיבותשל OECD, EPA, FDAל–.GLP
הכרהל–GLPנעשיתבתחומיםהבאים:
תוספימזון
מוצרי רוקחות ורפואה
קוסמטיקה
חומריהדברה
תוספימזוןלבעליחיים

הדרישותממעבדהמוסמכת
הדרישות)הקריטריונים(והכלליםלהסמכתמעבדותששימשואתהרשותבשנת2005מבוססיםעלהתקןהבינלאומי:
"ISO/IEC 17025-1999 :"General requirements for the competence for testing and Calibration labratories
מעבדותרפואיותמוסמכותעלפיתקןיחודיISO 15189המבוססעלתקן.ISO/IEC 17025

דרישות נוספותיחודיותלתחומיםמסוימיםמהוותהשלמהלדרישותהכלליות.
למעשה,בהסמכתהמעבדההרשותמוודאתכי:

מתקניהמעבדה,הכשירותהמקצועיתוהמערכותמתאימותעלמנתלבצעבדיקותוכיוליםהרשומיםבהיקףההסמכה.
מערכתהאיכותשלהמעבדהעונהעלכלמרכיביהתקןהרלוונטי),ISO/IEC17025 (1999אוISO 15189וכפועליוצאגם
עלחלקיםמ–),ISO9001 (1994),ISO9002 (1994מתועדתכנדרש,ומיושמתבמלואה.
המעבדהעונהלדרישותמשלימותשלהרשותלהסמכתמעבדותבנושאיםהנוגעיםלהיקףהסמכתההנובעותבעיקרמהחוק
אומהמציאותהישראליתאומהיותןהרחבהאוהסברהלאמירהכוללתבתקן.
ההסמכהלמעבדהאינהגורפתאלאניתנתלשיטותבדיקהוכיולמסוימותכמפורטבאתרהרשותבאינטרנט.www.israc.gov.il:
תקןISO/IEC 17025התעדכןבשנת2005ובשנת2006נדרשוהמעבדותלעמודבדרישותהמעודכנות.

המלצתינולצרכןשרותימעבדות
לצרכניםשלתוצאותמדידה,בדיקהאוכיולממליצההרשותלבררמיהןהמעבדותהמוסמכותומהוהיקףהסמכתן.היקף
ההסמכהמגדיראתסוגיהבדיקהאויכולותהכיולהיחודיותלהןהמעבדהמוסמכת.

הערךהמוסףלמעבדהמהסמכה
מעבדהמוסמכתרשאיתלאזכראתההסמכהבמסמכיהובתעודותהבדיקההנוגעותלבדיקותלהןהוסמכה.
ההסמכההנעשיתעלפיכלליםבינלאומייםמוכרתעלידיהחבריםמ–32המדינותב–ILACובהןארצותאירופההמערבית,
ארה"ב,יפן,אוסטרליה,הודו,סיןומדינותנוספותהפרושותעלפניהעולםכולו.
מערכתהאיכותמהווהכליהמבטיחכיהמעבדהתנטראתפעילותיהותפיקמהןלקחיםבמטרהלהשיגשיפורמתמיד.
ההסמכהמוכרתעלידיהרשויותהממשלתיותהאירופאיותובמקריםרביםמהווהבסיסלהכרהשלהן.
תפקודהמעבדהעלפיכלליההסמכהמביאליעולתהליכיעבודהכגון:ביצוענכוןבפעםהראשונהוהקטנתרמתעבודהחוזרת,
ביצועתחזוקהמונעתלציודהחוסכתהשקעותמיותרותבתיקון,ברכשציודועוד.
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2007

דרכיהתקשרותעםהרשות:
כתובתלמכתבים:רחובכנרת,קריתשדההתעופה,ת.ד,89.נמלתעופה70150
טלפון,03–9702727:פקס,03–9702413:דואראלקטרוני ,israc@israc.gov.il:אתראינטרנטwww.israc.gov.il:

לצורךהתקשרותישירהלנושאיהתפקידיםברשותלהלןפירוטהשלוחותוהדוארהאלקטרוני:
תפקיד

שם

תואר

טלפון ומס' שלוחה

דואר אלקטרוני

מנכ"ל

ד"ראורנהדריזין

Ph.D

)03–9702727(208

ornad@israc.gov.il

סמנכ"ל

איתןשרון

M.Sc, C.Q.E

)03–9702727(219

eytans@israc.gov.il

ראשאגףחשמלואלקטרוניקה
ותחוםהכיול

סרגיייעקובסון

M.Sc

)03–9702727(205

sergeij@israc.gov.il

ראשאגףהנדסה

ליאתקמחי

B.Sc.

)03–9702727(204

liatk@israc.gov.il

M.Sc

)03–9702727(202

ettyf@israc.gov.il

)03–9702727(206

revitals@israc.gov.il

)03–9702727(203

zahavan@israc.gov.il
hilab@israc.gov.il

ראשאגףלקוחותאסטרטגייםו– GLPאתיפלר
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ECO,
B.A., L.L.B

יועצתמשפטיתומנהלתכספים

עו"דרויטלסוסובר

ראשאגףאיכות,בריאותוסביבה

זהבהנזרי

B.Sc

ראשאגףרפואה

הילהבןדויד

Ph.D

)03–9702727(212

ראשאגףטכנולוגיהותשתיות

אילןלנדסמן

CQE, B.A

)03–9702727(222

ilanl@israc.gov.il

מנהלתמבדקים

ריחןניב

M.B.A

)03–9702727(213

reichann@israc.gov.il

מנהלתמבדקים

רויתלויטנר

B.Sc

)03–9702727(228

ravitl@israc.gov.il

מזכירהבכירה

רותינאמן

)03–9702727(207

ruthien@israc.gov.il

מזכירה

אורטלקליין

)03–9702727(213

ortals@israc.gov.il

מזכירה

רוניתהראל

)03–9702727(200

ronith@israc.gov.il

מנהלתחשבונותומזכירה

שפירהשצ'רב

)03–9702727(201

shafiras@israc.gov.il

דו"חשנתי

2007

עיקריהפעילותבשנת2007

ב

שנה שעברה שמנו לעצמנו את היעדים הבאים:
אישורחוקהרשותהלאומיתלהסמכה.
הידוקהקשריםעםרגולטוריםבכלמשרדיהממשלה.
שיתוףפעולהעםארגוניהסמכהותקינהבינלאומיים.
העלאתהמודעותלמטרולוגיה.
הגדלתמספרהארגוניםוהטכנולוגיותהמוסמכות.
הידוקשיתוףפעולהעםהתאחדותהתעשיינים,
ארגוניצרכנים,מכוןהיצואולשכותהמסחר.

היעדיםהתלוייםבעבודתהרשותהוגשמובמלואם.יחדעם
זאתלצערנולאהצלחנובאותהמידהביעדיםשהיותלויים
בשיתוףפעולהעםאחרים.
אישור הרויזיה לחוק הרשות הלאומית להסמכה
משימהזועדייןבהתהוותהבעצםכתיבתשורותאלה.
המציאותהפוליטיתלאאיפשרהאתהעברתהחוקהמתוקן.
יחדעםזאת,הלשכההמשפטיתבתמ"תגיבשהמסמךמפורט
שבוניתןהיהלראותאתהצורךשלהמדינהבמכפילכחעל
מנתלהגביראתהאכיפהבמשק.בעקבותמסמךזהנערכו
דיוניםרביםביןהלשכותהמשפטיותשלנוושלהתמ"תלבין
משרדהמשפטים.בימיםאלהמתגבשתהצעהלפיהתעסוק
הרשותבהסמכותבעיקרלצרכירגולציה)בתחומיםשלהתעדת
כחאדםמקצועיוגופיבחינהופיקוח(.
לבקשתהתאחדותהתעשייניםתישקלהאפשרותלהסמיך
גופיהתעדתכחאדםמקצועיגםבמקצועותשאינםמפוקחים
עלידיהמדינה.הצעתהחוקנמצאתבשלביניסוחאחרונים.
בימיםאלהנשקלותגםההשלכותשללקחיהשעיתמעבדת
בניןעלהכליםהנדרשיםלרשותלבצעתפקידיהבשיתוף
ועבוררגולטוריםשונים.אנותקווהכיבשנת2008תוגשהצעת
החוקלאישורהכנסת.

הסמכת מעבדות נוספות
הוסמכו12מעבדותנוספות.
סה"כארגוניםמוסמכיםבסוף2007הוא109לעומת97בסוף
שנת.2006
עדיןלאבוצעהפריצתדרךמשמעותיתבכמותהמעבדות
הרפואיותהנמצאותבתהליךהסמכהלמרותהפוטנציאלהרב
בתחוםזה.
שיתוף פעולה עם ארגוני הסמכה ותקינה בינלאומיים
נציגיהרשותפעיליםבארגונים:
(European Accreditation)EA
(International Laboratory Accreditation Cooperation)ILAC
(Organization for Economic Co-operation and OECD
) Developmentבתחוםה–.(Good Laboratory Practice) GLP
מנכ"להרשותמכהנתמזה6שניםכחברהבהנהלתILAC

ובשנתייםהאחרונותכיו"רועדתההכרההבינלאומיתשל

הארגון.במסגרתזומעורבתמנכ"להרשותבשמהשלILAC
בעבודהעם,WTO, WHO, ISO/CASCOהשוקהמשותף,
BIPM,IAFועוד.

סמנכ"להרשותהשתתףבועדתתקינהשלמכוןהתקנים
הישראליבתחוםהאיכות.
סמנכ"להרשותחברבהנהלתהאיגודהישראלילאיכותויו"ר
ועדתהאתיקהשלו.

הדגשת נושא אי הוודאות
כאשרניתנתתוצאתמדידהבכלתחוםשהוא,קיימתאי
וודאותמסוימתלגביה.
איהוודאותמבטאתלמעשהאתהתחוםבוסבירלהניחכי
התוצאהנמצאתבו.איוודאותזושונה,כמובן,בתחומיםשונים,
במעבדותשונותובבדיקותשונות.מסיבותשונות,לאניתן
לנושאזההמשקלהראויבהערכתהמשמעותשלתוצאות
הבדיקהע"ימקבליההחלטותבתחומיםרביםבארץובעולם.
דרישותהתקנים,לפיהןמוענקתההסמכה,הןשלמעבדה
מוסמכת תהיה הערכת אי וודאות מבוססת לבדיקות
שבהסמכה.הרשותקבעהנושאזהכאחדהנושאיםהמרכזיים
שנבדקובמעבדותבשנת.2007
במקבילהעבירההרשותסדנאותבנושאזהכדיליצורמודעות
לחשיבותהנושאוכדילספקכליםלביצועהערכהזו.
תחומי פעילות חדשים
הובאהלידיסיוםפעילותמקיפהשלהרשותיחדעםנציבות
המיםלצורךהסמכתמבדקותמונימים.תהליךההסמכההחל
במספרמבדקותוכןבמעבדתמונימיםשלמפעל.
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נסמך/מאשר/קונהשירותימעבדה

משרדממשלתי
בריאות



חקלאות 


משרדהביטחון

2007



דורשהסמכה

מיםומזון,חומריהדברה
מעבדותקליניותפרטיות


–



תכשיריהדברה
שאריותחומריהדברה)נדרשע"י
קנייניםבחו"ל(

 –





בכל התחומים

הממונהעלהתקינה
משרדהתעשיה,
המסחרוהתעסוקה  קרינה


משרדהתעשיה  ,גיהות תעסוקתית
המסחרוהתעסוקה)עבודה( רעש
חתימהאלקטרונית
משפטים 

איכותסביבה



קרינה
קרקע,שפכים,דלקים
איכותסביבה


פנים









הוסמכומעבדות
ראשונותבח"א
אין
אין
בתהליך

החלמיוני 2006
החלמדצמבר2006


אין

בתהליך



אין
אין
אין

איכלוסמבנים)טופס(4
בניה

)פרטלמת"י(
)פרטלמת"י(

אין
אין

דלק
מונימים
בודקיחשמל
גיאולוגיה






–

–

ציודקצה–יבואלארץ



–

–

תחבורה



רכב



–

אין

שיכוןובינוי



בניה

)פרטלמת"י(

אין

תשתיות






תקשורת 
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דו"חשנתי

2007

העלאת המודעות למטרולוגיה
אנשיהרשותפעיליםבארץומחוץלהלהעלאתהמודעותלמטרולוגיה.הפעילותנעשיתבמישוריםשוניםוכולהתורמתברבדים
שוניםוקהליםשונים.להלןמספרגישותלהשגתהמטרה:
מתןקורסיםבמטרולוגיהבמרכזההדרכהשלהרשותובאוניברסיטאותהשונותבארץבמסגרתקורסיםשונים.
כתיבתמאמריםבעתונותהמדעיתוהפופולרית.
עבודתהסברהמעמיקהעםרגולטוריםוקנייניםגדוליםעלמנתליצוראתהביקושלמדידותנכונות.
פעילותבועדותתקינהבינלאומיותהיוצרותתקניםלמעבדות,תקניםלתעשיה.כמוכןיצירתניירותעמדההנוגעיםלענייני
מדידהוהטמעתתפישתםבעבודתהתקינה.
מתןחוותדעתלבתימשפטבענייניםהנוגעיםלמדידות.
עבודהעםהמעבדותובודקיהרשותעלמנתלהעלותאתהידעשלהםבתורתהמדידה.
נערךמפגשהנהלתILACבתלאביבוכינוסבשיתוףעםמכוןהיצוא.

הגדלת מספר הארגונים והטכנולוגיות המוסמכות
בשנת2006הוסמכו16ארגוניםחדשיםל–40טכנולוגיות.
סה"כארגוניםמוסמכיםבשנת;97–2006זאתלעומת82ארגוניםמוסמכיםבסוףשנת.2005
תהליךההסמכהשלמעבדההינוארוךודורשברובהמקריםשידרוגמשמעותישלהמעבדה.לפיכךהגידולבמספרהמעבדות
המוסמכותאינורבומשקףאתהקושיועומקהתהליך.

דו"חשנתי

2007

עיקריהפעילותהמתוכננתלשנת2008
אישורחוקהרשותהלאומיתלהסמכה.
הידוקהקשריםעםרגולטוריםבכלמשרדיהממשלה.
שיתוףפעולהעםארגוניהסמכהותקינהבינלאומיים.
העלאתהמודעותלאיוודאותהמעבדהובמיוחדלאיוודאותהדיגום.
הגדלתמספרהארגוניםוהטכנולוגיותהמוסמכות.
הידוקשיתוףפעולהעםהתאחדותהתעשיינים,ארגוניצרכנים,מכוןהיצוא,מכוןהתקניםולשכותהמסחר.

13

דו"חשנתי

2007

תקציבשנת2007ו2008-

תקציבלשנים2007ו2008-
תקציב2007

תקציב2008

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

תפעולשוטף

4,149.8

4,688.3

13.0

פתוח

3,713.1

3,606.9

–2.9

סה"כ הוצאות

7,862.9

8,295.2

5.5

הוצאות

הכנסות מפעילות
הסמכותופיקוח

3,447.0

3,725.7

8.1

הדרכות

300.0

250.0

–16.7

סה"כ ההכנסות מפעילות

3,747.0

3,975.7

6.1

הכנסות מימון
מימוןפתוחמתקציבהמדינה
מימוןשוטףמתקציבהמדינה
עודפיםשנהקודמת
הכנסותריבית

3,713.1
273.9
128.9

2,812.8
0.0
1406.5
100.0

–24.2
–100.0
991.3

סה"כהכנסותמימון

4,115.9

4,319.5

4.9

סה"כהכנסות

7,862.9

8,295.2

5.5

הוצאות
תקציב 2007

תקציב 2008

שינוי נומינלי

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

%

הוצאות
1.0

כחאדם

4,937.6

5,102.1

3.3

2.0

יעוץובדיקה

987.1

1,364.2

38.2

3.0

אחזקתמשרד

881.8

898.9

1.9

4.0

שונות

5.0

5.0

0.0

סה"כ הוצאות הפעלה

6,811.5

7,370.2

8.2

בניכוימרכיבפיתוח

–2,661.7

–2,692.1

סה"כ תפעול שוטף

4,149.8

4,678.1

1.1

פיתוחתשתיות

1,051.4

מרכיביפיתוח

2,661.7

924.8
2,692.1

סה"כ פיתוח

3,713.1

3,616.9

סה"כ

7,862.9

8,295.0

5.0
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–12.0
1.1
–2.6
5.5
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2007

התפתחותההוצאותהצפויהבתקציב2008לעומתהתקציבבשנת:2007

6,000.0
5,500.0
5,000.0
4,500.0

2008
2007

4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
00
פיתוח
תשתיות

שונות

אחזקת
משרד

יעוץ
ובדיקה

כחאדם

התפלגותההוצאותבשנת:2007
פיתוחתשתיות11.1%

שונות0.1%
יעוץובדיקה16.4%

כחאדם61.5%

אחזקתמשרד10.8%

התפלגותהכנסותבשנת:2007
הסמכותומבדקי45%GLP

ממוןשוטףמתקציבהמדינה4%

הדרכות4%
ממוןפתוחמתקציבהמדינה47%

נכוןלינואר,2008ישנן99מעבדותשהוסמכוע"יהרשותועוד8מתקנימחקרשהוכרובתחוםה–.GLP
בתוךתהליךההסמכהנמצאות29מעבדותנוספות.

אגף
הנדסה
בריאות ואיכות הסביבה
לקוחות אסטרטגיים
רפואיות
חשמל ואלקטרוניקה
תשתיות
) GLPהכרה(

מס' המעבדות
המוסמכות
22
18
22
11
17
9
8

מס' המעבדות שהחלו
בתהליך ההסמכה
4
3
1
2
8
11
0
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2007

מספרמעבדותמוסמכותעלפנישנותהפעילותשלהרשות)והוועדההמייעצתשקדמהלה(:
הגידולבמספרמעבדותמוסמכותעלפנישנים
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

1999

1998

1997

1996

1995

מעבדותהמבקשותלקבלפרטיםמלאיםעלדרישותההסמכהיכולותלקבלמידעבאמצעותאתרהאינטרנטשלהרשות

).(www.israc.gov.il

חופשהמידעושקיפותהשלהרשות

ה

רשותהינהארגוןציבורילאומיאשרהוקםעלפיחוק.
ככזו,פועלתהרשותעלפיחוקחופשהמידעבישראל.הרשותעושהאתכלהמאמציםלפרסםולפתוחאתפעילויותיהלציבור,
כולללקוחות,רשויותאוכפות,גופיםמעונייניםואחרים.
עלפיחוק,פעילויותיהשלהרשותמדווחותבדו"חשנתי.

מדריךהאיכות)להסמכהו–(GLPשלהרשותוחלקמנהליהזמיניםבאתרהאינטרנטשלהרשות–,www.israc.gov.ilבאתר
זהניתןלמצואאתרשימתהמעבדותהמוסמכותעלידיהרשותופירוטתחומיהסמכתן,הנחיותהרשותומידערבנוסף.
האתרהינודולשוני)עברית–מאנגלית(.
מידי4חודשיםמפרסמתהרשותבטאוןהנקרא"רשותון"ובומפורסמותחדשותאודותהרשותוההסמכה,תמציתנהלים,הנחיות
מחייבות,מאמריםמקצועיים,מידעבדברהדרכותוימיעיון,עדכוןרשימתהמעבדותהמוסמכותותחומיהסמכתןועוד.
הרשותוןמופץלכ–2,000קוראים,וכןמחולקבכנסיםוימיעיוןלכלמעונין,עלפידרישה.הרשותוןמפורסםגםבאתרהאינטרנט.
הרשותנמצאתבדושיחמתמידעםלקוחותיהבאמצעותפגישות,קורסיםושאלונימשוב.
הרשותמפרסמתמידע"אודותהרשותותהליךההסמכה"ומפיצהלכלהמעוניין,ללאדרישתתשלום.
בחוברתזוניתניםהסבריםכללייםאודותהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,מהותהופעולתהופירוטתהליךההסמכה.
מבלילגרועמכלהאמורלעיל,ניתןלעייןבהנחיותהמנהליותלפיהןפועלתהרשותובכלמידעאחרשמבקשכלאזרח)בכפוף
לחובתהסודיותשחלהעלהרשות(מידייוםביןהשעות08:30ײַ17:00במשרדיהרשות,בתיאוםמראש.
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