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דברהמנכ"ל

ש

נת2003הוותה שנת תפנית במיצובה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .אנו רואים עצמנו כנדבך חשוב והכרחי
להעלאת המודעות והאיכות של שירותי הבדיקה בישראל .לצורך כך אנו מקיימים פעילות הסברתית והדרכתית מקיפה בשיתוף
כל סוגי בעלי הענין :מעבדות,רגולטורים,תעשיה,לשכות המסחר ועוד.
פעילויות רבות שאנו עורכים ותמיכה של משרד התמ"ת אפשרו להעמיק את המודעות לקיומנו ולדרך אותה אנו מובילים.
החשיפה,מצד אחד,ותקלות או בעיות מצד שני הביאו את רוב הרגולטורים הנעזרים בעבודות בדיקה להשתמש בשירותי הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות.
במשרד התמ"ת התקיימו השנה דיונים מעמיקים על מבנה ותפקיד הגופים במרחב התקינה .במסגרת הדיונים השתתפו נציגי
הרשות באופן פעיל .נתקבלו החלטות מרחיקות לכת באשר להרחבת סמכויותיה של הרשות לעסוק בהסמכת כל סוגי ההתעדה.
בכך תוכל הרשות לבחון את כל סוגי המערכות בין אם הוסמכו,עד כה,על ידי ארגונים בחו"ל ובין אם לא היו מפוקחות מעולם.
אנו מאמינים כי הרחבת ההסמכה וביצועה על ידי גוף ישראלי,דובר עברית,המכיר היטב את השוק בארץ,ישפר את האיכות
ויסייע בידי התעשיה לשווק את מוצריה בחו"ל.
על פי התכנון ישונה החוק בשנת2004ויאפשר לנו לפעול להשגת הכרה הדדית בעולם במהלך שנת.2005
בשנת2003נכנסו לתוקפן שיטת תמחור ושיטת פיקוח חדשות .על פי שיטות אלה מחייבת הרשות את המעבדות במחיר קבוע
להסמכת כל טכנולוגיה,המוגדרתבהיקףההסמכהשלכלמעבדה-שיטהזומאפשרת שקיפות,הערכות המעבדותלעלות
ההסמכהותמריץ לקבל הסמכה לכל שיטות הבדיקה באותה טכנולוגיהללאתוספתעלות.
כמו כל תהליך שינוי גם תהליך זה גרם לשאלות רבות ולעתים טרוניות שנבעו מחוסר הבנה .בדרך כלל הוזלה עלות ההסמכה,
הכוללת,עבור רוב המעבדות .לאחר שנה של יישום השיטה אנו מאמינים,שהשינוי היה לטובה מבחינת מיצובה של הרשות כלפי
הרגולטורים מחד ולקוחותינו מאידך .בהשוואה לעלויות הסמכה בעולם,ברוב המקרים,המחיר שגובה הרשות נמוך יותר.
בשנת2003העמקנו את הפעילות הבינלאומית של הרשות הן במסגרת  ILACוהן במסגרת השוק האירופי ו.OECD-במסגרת
הפעילות שנעשתה פעלנו להשגת הסכם סחר בין מדינת ישראל ובין רשות התקשורת האמריקאית וכן להשגת הסכם כזה עם
סינגפור.אנו מקוים להביא לחתימת הסכמים אלה בשנת.2004
בהמשך נשאף להעמיק את מעורבותנו בשוק ואת שיתוף הפעולה עם התעשיינים והיצואנים ולקוחות שונים של מעבדות,על
מנת להיטיב להבין את צרכיהם ולסייע בידיהם לקבל את השירות המתאים להם.
ברצוני להודות לרגולטורים השונים ובראשם משרד התמ"ת ,לבעלי הענין ולציבור לקוחותינו על האמון שנתנו בנו.
לעובדי הרשות תודה מקרב לב על המאמץ הגובר לו נדרשתם במציאות של קיצוצים תקציביים.
ד"ראורנהדריזין
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מועצה
פרופ'מרדכישני-יו"ר
גב'זיוהגרין
מרגרישהדייטש
מרמיכאלביקסון
מריוסףטמלר

מנכ"ל
ד"ראורנהדריזין
סמנכ"להסמכהומ"ממנכ"ל
איתןשרון
מנהלתלשכת
מנכ"לוסמנכ"ל
רותנאמן

מנהלת
הבטחתאיכות
טינהאנגלהרד

יועצת
משפטית
ומנהלתכספים
עו"דרויטל
)ירחי(סוסובר

אחראית
מיחשוב
אילניתברויידה
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מידעעלהרשות
ודרכיהתקשרותעימה

ב

ראשיתשנותהתשעיםגברהבארץובעולםהמודעותלאיכותהמוצריםוהתאמתםלתקניםלאומייםאובינלאומיים.תקנים
אלהנועדובעיקרלהבטיחשמוצרשהתקןחלעליוהואבאיכותנאותה,ובשימושבואיןסכנהלבריאות,לבטיחותולאיכות
הסביבה.במערכתהמסחרהבינלאומינדרששהמוצריםיעמדובתקניםאובדרישותאחרותשלהלקוחות.כדישתוצאותיהן
שלהבדיקותהנעשותבמעבדותבארץאחתיהיומוכרותגםבארצותאחרותצריךשתהיהמערכתהסמכהבינלאומיתשתיתן
למעבדותאישוריםעליכולתןלבצעבדיקותברמההנדרשת.הכרהכזאתעשויהלסייעמאודלהצלחתהיצוא,ולאפשרליצואני
המוצריםלהתגברבקלותרבהיותרעלחסמיהיבואבארץהיעדשנובעיםבעיקרמהגבלותתקינה.

גופיההסמכהבמדינותהמתועשותהתאגדולכמהגושים.המשמעותייםהםEA:גושארצותהאיחודהאירופי;וAPLAC-גוש
מדינותאסיההפסיפית.כלגושקובעאתמדיניותההסמכהשלהגופיםהמסמיכיםהשייכיםאליוובוחןאתעמידתםבאמות
המידההבין-לאומיותובדרישותנוספותשהואקובע.הארגוןהבינלאומי(InternationalLaboratory Accretitation Cooperation)ILAC
מתאםאתמדיניותההסמכההכללעולמיתופועללהרמוניזציהביןהגושים.
לישראלהסכםשיתוףפעולהעםהגושהאירופיוחברותמלאהבארגוןהבינלאומי.
בישראלישמספרחוקיםותקנותהמסמיכיםרשויותומשרדיממשלהלתתתוקףמשפטילבדיקותשנעשובמעבדותשקיבלו
הכרהחוקית.לדוגמא,חוקהתקנים,התשי"ג,1953-מסמיךאתהממונהעלהתקינהבמשרדהתעשיהוהמסחרלאשרמעבדה
כ"מעבדהמאושרת".משמעותהאישורהיאשתעודתהבדיקהשנותנתמעבדהכזאתהיאראיהלעמידתושלמוצרבתקן
הישראלי.הקנייתמעמדשלמעבדהמאושרתמחייבתשבדיקותיהתבוצענהלפיכלליםאחידיםברוריםומקובליםבעולם.
לקראתהקמתהשלמערכתהסמכהבארץ,שתעמודבאמותמידהבינלאומיותותוכרגםבחו"ל,מינהשרהתעשיהוהמסחר
בשנת1992ועדהלבדיקתסוגייתההסמכהשלמעבדות.
באוגוסטאותהשנההגישההועדהאתהמלצותיהוקבעהשישצורךדחוףבהקמתמערכתלאומיתלהסמכתמעבדות.בעקבות
זאתהחליטהשרב,1993-להקיםרשותלאומיתלהסמכתמעבדות)להלן":הרשות"(,ולשםכךמינהועדהמייעצתוהטילעליה
לבנותאתהתשתיתהדרושהלפעולתהרשותובדבבדלהתחילבהסמכתמעבדות.בשנת1995התחילהצוותלהסמיךמעבדות.
בעקבותעבודתהצוותחוקקבאפריל1997חוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז)1997-להלן":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.
חשובמאוד!הסמכתמעבדהמספקתהכרהפורמליתליכולותהמעבדה,לכןמהווהאמצעיללקוחותוצרכניםגדוליםבמשק
כמורשויותהאכיפהלהבטיחרכישתשירותאמיןואיכותילבדיקות,מדידותוכיולים.
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פעילותבינלאומיתשלהרשותוהמתחייבמכך
הסמכה

הרשותחברהבארגוןהבינלאומילהסמכתמעבדותILAC-ומתוקףכךמחויבתככלשארהחבריםבארגון,לפעולבהתאםלתקן
הבינלאומילגופיהסמכהלמעבדות:

ISO/IEC Guide 58 (1993): Calibration and testing laboratory accreditation and systemsGeneral requirements for operation and recognition.
בשנת2001הוכרההרשותע"יILACועלידיהגוףהאירופאיהאיזורי ,EAוחתמהעלהסכםהכרההדדית
)(Mutual Recognition Agreementעם.ILACברוחההסכםכלבדיקהשתעשהבמעבדההמוסמכתעלידיהרשותתוכרעל

ידיארגוניהסמכהב34-המדינותהחתומותעלהסכםההכרהההדדית.
עובדיהרשותנוטליםחלקפעילבועדותהמקצועיותשלהארגון.כמוכןחברהמנכ"להרשותבועדהמנהלשל.ILAC

GLP

הרשותהינהמיופתכוחהשלמדינתישראללהכרהבנושא.(Good Laboratory Practice)GLPמדינתישראלחתמההסכםלהכרה
הדדיתבנושאGLPעםהקהיליההאירופאית.כמוכןנחתםהסכםהבנותעםEPAבארה"ב.הסכםההבנותיהפוךלהסכםהכרה
הדדיתעםביקורמשלחתEPAבארץבמעבדותהמוכרותוברשותהלאומיתלהסמכתמעבדות.בסוףהשנההוזמנהמדינת
ישראללהשתתףכמשקיפהבועדההעוסקתבנושאזהבארגוןהמדינותהכלכליותהמפותחות.OECD-
מתקנימחקרישראלייםהמעוניניםלהשתתףבניסוייםפרה-קלינייםבתחומיתרופות,קוסמטיקה,חמריהדברה,תוספימזון
ורעלים,נדרשיםלקבלהכרהעלכךשהםפועליםעלפיכלליה.GLP-הרשותמבצעתמבדקיםעלפיהדירקטיבותשל,OECD
EPAאו.FDA
עדסוףשנת2003קיבלוהכרהכזושישהמתקנימחקרפרה-קליניים.

מחויבויותהרשות
כלצוותעובדיהרשותעלמנהליו,בודקיוויועציוחתומיםעלהסכםסודיות,לשמירתסודיותהמידעשללקוחותהרשות.בנוסף
מחויבצוותהרשותלכלליהתנהגותנאותים,כלומר:אוביקטיביותושקיפותוהמנעותממצבשלניגודעניינים.

תחומיפעילותהרשות
הסמכתמעבדותהיאברתהשגהלכלסוגבדיקה,מדידהאוכיולהדירהמתועדכראוי.נכוןלעתההרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדותמסמיכהלסוגיהבדיקות/הכיוליםהבאים:
סוגיכיולים

סוגיבדיקות
בדיקותהרסניות
כימיות
פיזיקליות
ביולוגיות/מיקרוביולוגיות
בדיקותאלהרס

גדליםמכניים
גדליםחשמליים
גדליםאופטיים
גדלים פיזיקליים

הסמכתמעבדותנעשיתבתחומיםהבאים:
בניה
קרקעוסלילה
מזוןומים
קוסמטיקה
דלקיםוביטומנים
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כיול
בדיקות לא הורסות )(NDT
מתכותוחומריםאלמתכתיים
איכותהסביבה
חשמל

משקאותמשכרים
בריאות)מעבדותרפואיות,רפואה
משפטית,מחקריםרפואיים(
מתקניהרמה
מכלילחץ

מידעממוחשב
מזוןבעליחים
חקלאות-אבחוןנגעיצמחים
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הרשות פועלת לפיתוח תחומי הסמכה נוספים וזאת בהתאם להגדרת צרכי המשתמשים ולהחלטת מועצת הרשות.
הרשותפעילהבהכרהשלמתקנימחקרהפועליםעלפידירקטיבותשל OECD, EPA, FDAל.GLP-
הכרהלGLP-נעשיתבתחומיםהבאים:
תוספימזון
מוצרי רוקחות ורפואה
קוסמטיקה
חומריהדברה
תוספימזוןלבעליחיים

הדרישותממעבדהמוסמכת
הדרישות)הקריטריונים(והכלליםלהסמכתמעבדותהמשמשיםאתהרשותמבוססיםעלהתקןהבינלאומי:
"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 (1994)-מתועדתכנדרש,ומיושמתבמלואה.
המעבדהעונהלדרישותמשלימותשלהרשותלהסמכתמעבדותבנושאיםהנוגעיםלהיקףהסמכתההנובעותבעיקרמהחוק
אומהמציאותהישראליתאומהיותןהרחבהאוהסברהלאמירהכוללתבתקן.
ההסמכהלמעבדהאינהגורפתאלאניתנתלשיטותבדיקהוכיולמסוימותכמפורטבאתרהרשותבאינטרנט.www.israc.gov.il:

המלצתינולצרכןשרותימעבדות
לצרכניםשלתוצאותמדידה,בדיקהאוכיולממליצההרשותלבררמיהןהמעבדותהמוסמכותומהוהיקףהסמכתן.היקף
ההסמכהמגדיראתסוגיהבדיקהאויכולותהכיולהיחודיותלהןהמעבדהמוסמכת.

הערךהמוסףלמעבדהמהסמכה
מעבדהמוסמכתרשאיתלאזכראתההסמכהבמסמכיהובתעודותהבדיקההנוגעותלבדיקותלהןהוסמכה.
ההסמכההנעשיתעלפיכלליםבינלאומייםמוכרתעלידיהחבריםמ32-המדינותבILAC-ובהןארצותאירופההמערבית,
ארה"ב,יפן,אוסטרליה,הודו,סיןומדינותנוספותהפרושותעלפניהעולםכולו.
מערכתהאיכותמהווהכליהמבטיחכיהמעבדהתנטראתפעילותיהותפיקמהןלקחיםבמטרהלהשיגשיפורמתמיד.
ההסמכהמוכרתעלידיהרשויותהממשלתיותהאירופאיותובמקריםרביםמהווהבסיסלהכרהשלהן.
תפקודהמעבדהעלפיכלליההסמכהמביאליעולתהליכיעבודהכגון:ביצוענכוןבפעםהראשונהוהקטנתרמתעבודהחוזרת,
ביצועתחזוקהמונעתלציודהחוסכתהשקעותמיותרותבתיקון,ברכשציודועוד.
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דרכיהתקשרותעםהרשות:
כתובתלמכתבים:רחובהבונים2,ביתהבוניםרמתגן52522
טלפון,03-5751690:פקס,03-5751695:דואראלקטרוני,israc@israc.gov.il:אתראינטרנטwww.israc.gov.il:

לצורךהתקשרותישירהלנושאיהתפקידיםברשותלהלןפירוטהשלוחותוהדוארהאלקטרוני:
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תפקיד

שם

תואר

טלפוןומס'שלוחה

דואראלקטרוני

מנכ"ל

ד"ראורנהדריזין

Ph.D

)03-5751690(208

ornad@israc.gov.il

סמנכ"ל

איתןשרון

M.Sc, C.Q.E

)03-5751690(219

eytans@israc.gov.il

ראשענףכיול

סרגיייעקובסון

M.Sc

)03-5751690(205

sergeij@israc.gov.il

ראשענףהנדסה

צביקהאדלשטיין

M.Sc

)03-5751690(204

zvie@israc.gov.il

ראשענףכימיהביולוגיהוGLP-

אתיפלר

M.Sc

)03-5751690(202

ettyf@israc.gov.il

מנהלתאבטחתאיכות

טינהאנגלהרד

M.Phil

)03-5751690(212

tinae@israc.gov.il

יועצתמשפטיתומנהלתכספים

עו"דרויטלסוסובר

,L.L.B
)B.A. (ECO.

)03-5751690(206

revitals@israc.gov.il

ראשענףפיתוח

זהבהנזרי

B.Sc

)03-5751690(203

zahavan@israc.gov.il

אחראיתמיחשוב

אילניתברויידה

B.Sc

)03-5751690(209

ilanitb@israc.gov.il

מנהלתלשכתמנכ"לוסמנכ"ל

רותינאמן

)03-5751690(207

ruthien@israc.gov.il

מזכירה

תמרבר

)03-5751690(200

tamarb@israc.gov.il

מזכירה

אורטלשירו

)03-5751690(201

ortals@israc.gov.il
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עיקריהפעילותבשנת2003

ב

שנה שעברה שמנו לעצמנו את היעדים הבאים:

פיתוח

העמקת רמת המודעות לפעילות הרשות בקרב רגולטורים
ומשתמשים בשירותי מעבדה.
פיתוח תחומי הסמכה חדשים:בדיקות חשמל,חתימה
אלקטרונית ועוד.
הקנית ידע והדרכה בתחומים הקשורים בניהול איכות
במעבדות.
הפעלת תוכנה חדשה ברשות לניהול ומעקב אחר פעילויות
ההסמכה והפיקוח.
יישום שיטת הפיקוח החדשה.
יישום ובחינת שיטת התמחור החדשה.
העמקת הסמכת מעבדות רפואיות.
העמקת הקשרים הבינלאומיים של הרשות.
הדרכה וימי עיון בנושא הסמכה והכרה ל.GLP-

עבודת הפיתוח ברשות נחלקה ב2003-לפיתוח תשתיות
ופיתוח תחומי הסמכה חדשים.
במסגרת פיתוח התשתיות הסתיים פרוייקט שידרוג ותיאום
בין כל תעודות ההסמכהונספחיהתעודהבתחום הכימיה-
ביולוגיה וההנדסה.שידרוג התעודות בתחום הכיול ימשך לתוך
שנת.2004
הוכן ,בעבודת צוות ,מסמך דרישות הרשות ממערכות
ממוחשבות במעבדות ובמתקני מחקר ותועבר הדרכה בנושא
במהלך שנת.2004
נפתח פרוייקט לאומי בשיתוף עם המעבדות הרפואיות בו
נכתבו נהלי דוגמא בתחומים שונים בעבודת המעבדות
הרפואיות:
ביוכימיה
בנק הדם
מיקרוביולוגיה
פוריות
הנהלים מוצגים באתר הרשות לטובת כלל קהל עובדי
המעבדות הרפואיות ותקוותנו שהם יסייעו למעבדות לסכם
את עבודת הבדיקות בנהלים מתועדים .נהלים בתחומים
נוספים יכתבו ויועלו לאתר הרשות במהלך.2004

רוב היעדים הושגו!
הרשות בשירות הרגולטורים
העמקת רמת המודעות לפעילות הרשות בקרב רגולטורים
היתה משימה שהצריכה:
פתרון בעיות מקצועיות שהיו לרגולטורים על מנת שיהיה
להם אמון ביכולות המקצועיות של אנשי הרשות.
פגישות הסברה.
התקלות בבעיות משפטיות תוך כדי עבודה עם מעבדות
לא מוסמכות.
הבנת הכלי שהרשות מעמידה לרשותם.
הצבת הרשות ככלי בידיהם ולא כמערכת המחליפה או
נוגסת בסמכות הרגולטורים.
בשנת2003פרסמו כמה רגולטורים הנחיות למעבדות המוכרות
על ידיהן או מבצעות עבורם עבודה כי עליהן לעבור הסמכה
בתוך זמן קצוב .להלן תמונת המצב העכשוית:
ביטחון

חקלאות
איכה"ס
משפטים
תמ"ת

פנים
בריאות

 מנה"ר מחייב עבודה עם מעבדה מוסמכת פיקוד העורףמחייבהסמכהבנושא בדיקתממדים
 שאריות חומרי הדברה אבק מזיק,ארובות,דליפות דלק לקרקע חתימה אלקטרונית מפקח עבודה ראשי-בנושא בדיקת גיהותתעסוקתית וסביבתית
 הממונה על התקינה-התאמה לתקן ספרינקלרים וגלאים,בניה מעבדות בריאות הסביבה)מים,מזון ,שאריותחומרי הדברה( ומעבדותרפואיות.

במסגרת פיתוח תחומי הסמכה חדשים הסתיימה פעילות
פיתוח של התחומים:
כלונסאות סוני-אולטרסוני
דודי קיטור
NDTרמה2
החלה פעילות שתימשך לתוך2004בתחומים:
חתימה אלקטרונית
מבדקות מים
מערכות חשמל
פיילוט מעבדות רפואיות
כחלק מתוכנית השיווק של ההסמכה הוצע למעבדות הרפואיות
להצטרף לפרוייקט פיילוט ,אשר יאפשר להם ערוץ תקשורת
שוטף בעת ההכנה להסמכה ויאפשר לרשות ללמודמקרים
ולפתור בעיות ייחודיות לענף זה.
לפרוייקט הצטרפו5ארגונים מתוכם5פרשו,אחד בהשהיה,
אחד לפני סיום ובי"ח הדסה עין כרם והר הצופים סיים וקיבל
הסמכה לחלק ממעבדות האגף.
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עיקריהפעילותהמתוכננתלשנת2004

הרחבת קהל המעבדות המוסמכות.
חתירה לניסוח הסכמים בין מדינת ישראל למדינות אחרות,על בסיס ההסמכה,לטובת התעשיה.
העמקת הקשרים ושיתוף הפעולה עם התעשיה.
הצטרפות הרשות,לאחר שתיבדק,לועדת  GLPב.OECD-
העמקת הקשרים הבינלאומיים של הרשות.
הקנית ידע והדרכה בתחומים הקשורים במטרולוגיה ואיכות במעבדות.
שינוי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לכלול את יתר סוגי ההסמכות.
הרחבת פעילות הרשות לסוגי הסמכות נוספים :גופי בחינה,התעדת מערכות ניהול,התעדת בעלי מקצוע.
בנית תשתיות לעריכת מבדקים בשירות הציבורי על סמך כללי,EFQMבשיתוף נציבות שירות המדינה.
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תקציבשנת2003ו2004-

תקציבלשנים2003ו2004-
תקציב2003

תקציב2004

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

תפעולשוטף

2,691

2,355.3

-12.5

פתוח

2,961

2,878.7

-2.8

סה"כהוצאות

5,652

5,234

-7.4

הוצאות

הכנסותמפעילות
הסמכותופיקוח

1,495

1,909

27.7

הדרכות

270

270

0.0

סה"כההכנסותמפעילות

1,765

2,179

23.5

הכנסותמימון
מימוןפתוחמתקציבהמדינה

2,961

2,878.7

-2.8

מימוןשוטףמתקציבהמדינה

926

176.3

-81.0

סה"כהכנסותמימון

3,887

3,055

-21.4

סה"כהכנסות

5,652

5,234

-7.4

הוצאות
תקציב2002

תקציב2003

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

הוצאות
1.0

כחאדם

3,729

3,488

-6.5

2.0

יעוץובדיקה

530

521

-1.7

3.0

אחזקתמשרד

753

834

10.8

4.0

שונות

5

5

0.0

סה"כהוצאותהפעלה

5,017

4,848

-3.4

בניכוימרכיבפיתוח

2,326

2,492.7

סה"כתפעולשוטף

2,691

2,355.3

7.2

תשתיות

635

386

-12.5
-39.2

מרכיביפיתוח

2,326

2,492.7

סה"כפיתוח

2,961

2,878.7

7.2
-2.8

סה"כ

5,652

5,234

-7.4

5.0
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התפתחותההוצאותהצפויהבתקציב2004לעומתהתקציבבשנת:2003
4,000.0

≥∞∞≤
≤∞∞¥

3,000.0
2,000.0
1,000.0
00
תשתיות

שונות

אחזקת
משרד

יעוץ
ובדיקה

כחאדם

התפלגותההוצאותבשנת:2003
תשתיות11%
כחאדם67%

שונות0%
אחזקתמשרד13.%
יעוץובדיקה9%

התפלגותהכנסותבשנת:2003
הסמכותופיקוח
26%
הדרכות
5%
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ממוןשוטףמתקציבהמדינה
16%
ממוןפתוחמתקציבהמדינה
53%
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נכוןלינואר,2004ישנן47מעבדותשהוסמכוע"יהרשותועוד6מתקנימחקרשהוכרובתחוםה.GLP-בתוךתהליךההסמכה
נמצאות12מעבדותנוספותועודשנימתקנימחקרבתהליךהכרהל.GLP-

ענף
הנדסה
כימיהוביולוגיה
כיול
GLP

מס'המעבדות
המוסמכות
15
21

מס'המעבדותשהחלו
בתהליךההסמכה
6
5

11
6

1
2

מספרמעבדותמוסמכותעלפנישנותהפעילותשלהרשות)והוועדההמייעצתשקדמהלה(:
50
45
40
35
30
25
20
15
10

2003

2002

2001

5
0
2000

1999

1998

1997

1996

1995

מעבדותהמבקשותלקבלפרטיםמלאיםעלדרישותההסמכהמתבקשותלרכושערכת
"הסבריםודרישותממעבדותבדיקה/כיולהמבקשותהסמכה".בשנת2003רכשו14
מעבדות/גופיםאתערכתהמסמכים.
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חופשהמידע
ושקיפותהשלהרשות

ה

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

מדריךהאיכות)להסמכהו(GLP-שלהרשותוחלקמנהליהזמיניםבאתרהאינטרנטשלהרשות,www.israc.gov.il-באתר
זהניתןלמצואאתרשימתהמעבדותהמוסמכותעלידיהרשותופירוטתחומיהסמכתן,הנחיותהרשותומידערבנוסף.
האתרהינודולשוני)עברית-מאנגלית(.
מידי4חודשיםמפרסמתהרשותבטאוןהנקרא"רשותון"ובומפורסמותחדשותאודותהרשותוההסמכה,תמציתנהלים,הנחיות
מחייבות,מאמריםמקצועיים,מידעבדברהדרכותוימיעיון,עדכוןרשימתהמעבדותהמוסמכותותחומיהסמכתןועוד.
הרשותוןמופץלכ2,300-קוראים,וכןמחולקבכנסיםוימיעיוןלכלמעונין,עלפידרישה.הרשותוןמפורסםגםבאתרהאינטרנט.
הרשותנמצאתבדושיחמתמידעםלקוחותיהבאמצעותפגישות,קורסיםושאלונימשוב.
הרשותמפרסמתמידע"אודותהרשותותהליךההסמכה"ומפיצהלכלהמעוניין,ללאדרישתתשלום.
בחוברתזוניתניםהסבריםכללייםאודותהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,מהותהופעולתהופירוטתהליךההסמכה.
מבלילגרועמכלהאמורלעיל,ניתןלעייןבהנחיותהמנהליותלפיהןפועלתהרשותובכלמידעאחרשמבקשכלאזרח)בכפוף
לחובתהסודיותשחלהעלהרשות(מידייוםביןהשעות17:00–08:30במשרדיהרשות,בתיאוםמראש.
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