 המסחר והתעסוקה,משרד התעשיה
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רשותהלאומיתלהסמכתמעבדותהוקמהבשנת1997כתשתיתלאומיתלטובתהציבורבישראל.עלציבורזהנמנים
צרכנישירותיהמעבדה,אשרבאופןיומיומינסמכיםעלשירותיבדיקהומדידה,והתעשיהאשרמיצרתמוצריםליצורמקומי
ולצרכייצוא.
הרשותשמהבראשסדרהעדיפויותשלהטיפולבנושאיםבעליהיבטבתחוםהבריאות,הבטיחותואיכותהסביבה.כפועליוצא
פעלההרשותבשנההאחרונהלהעמיקאתהידעולאפשרהסמכהשלמעבדותהעוסקותבתחומיםאלה.
שמירהקפדניתעלסטנדרטיםגבוהיםבכלתחומיהעשיההינהאחתמחובותיההמרכזייםומסימניההיכרשלכלמדינהמתוקנת.
כללראשוןבשמירהעלסטנדרטיםהינוהכשרתהגופיםהבודקיםוהתאמתהסטנדרטיםשלהםלתקןהבינלאומיולצרכים
המקומיים.זהותפקידהשלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותובכוונתהלפעוללהגדלתמעגלהמעבדותהמוסמכותבתחומים
רביםומגוונים.
בשנת2005העמיקההרשותאתשיתוףהפעולהעםרובהרשויותהרגולטוריות.מעבדותציבוריותרבותהחלובהכנהלהסמכה
אוהוסמכו.בכךמבטיחהמדינתישראל,לאזרח,קבלתהחלטותמבוססתעלנתוניםתקפים.
במסגרתזואנופועליםלהרחבתסמכויותהרשותלהסמכתכלסוגיההתעדות.אנומקויםלהגשיםתכניתזובאמצעותעדכון
חוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות.
הרשותנבדקהבשנת2005עלידיצוותבינלאומיאשרבחןבקפדנותאתעבודתהרשותומקצועיותה.מבדקזההסתיים
בתוצאותמעולותובהישגאשרלאנראהכמותובעולםײַלאנמצאהאףאיהתאמהבתחוםהסמכתמעבדותוגופיבחינה.
תוצאותכאלהמאפשרותלרגולטוריםהישראליםולציבורבישראלבטחוןכיאיכותהמבדקיםוהפיקוחשלהרשותגבוההונעשה
מאמץרבלהגןעלשלוםהציבורובטיחותו.
אנימאחללמעבדותהמוסמכותהצלחהושיפורמתמיד.לאלושעושיםאתהדרךהארוכהבתהליךההסמכהאומרכייכולת
התמדהודבקותבמטרהיאפשרואתהשגתהיעדהמבוקש.
אנימברךאתצוותהרשותעלהישגיובתחוםהבינלאומיועלעבודתוהמסורהתוךחתירהלמצוינות.
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דברהמנכ"ל

ב

מרכזהשלשנת2005עמדהמבדקהבינלאומישנערךברשותוכללאתכלסוגיההסמכותהקיימים.המבדקנערךעל
ידימשלחתשל,(European Accreditation) EAאשרבראשהעמדד"רג'ףהורליקמ– NISTבארה"ב,אשרייצגאת.ILAC
המשלחתכללה5אנשיםאשרכלאחדמהםייצגתחוםהסמכהבוהואמתמחה.
כהכנהלמבדק,שנערךבאמצעהשנה,הכינההרשותאתכלהתשתיותהנחוצותעלמנתלפעולבכלסוגיההסמכה.ההכנה
כללהסריקהועדכוןשלכלנהליהרשות,הדרכהלצוותהרשותולבודקיםחיצונייםוביצועפיילוטבכלאחדמהתחומים.תוך
כדיההכנהלמדנוכיישבמשקדרישהלגוףהסמכהישראליאשריתןשירותיהסמכהבתחוםהתעדתבעלמקצוע,מערכות
ניהולאיכותוגופיבחינה.למרותכלזאת,לאאיפשרהמצבהפוליטיהפנימילהגיעלהעברתחוקבכנסתשיאפשרלרשות
הלאומיתלהסמכתמעבדותלהרחיבאתסמכויותיה.
המבדקהבינלאומיעברבהצלחהמרובה.בתחוםהמעבדותוגופיהבחינהלאנתגלואיהתאמותכללואילובתחומיםהחדשים
בהםהיינומנועיםמלעסוקהצביעוהבודקיםעלאיהתאמהאחתהנובעתמאיהשלמתהתהליך.כךקורהשאילוהועברהחוק
ײַהיתההרשותמוכרתבעולםכולולכלסוגיההסמכות.
בהמשךהשנהולאחרסיוםהמבדק,הקדשנואתמרצנולהידברותעםמשרדהמשפטים,בסיועמשרדהתמ"ת.ההידברות
הביאהלהתקדמותמשמעותיתבהבנתהצורךברשותהסמכהבעלתסמכויותנרחבותואנומקויםכיהחוקהחדשיעבורבכנסת
ה–17שהושבעהבעתכתיבתשורותאלה.
עובדיהרשותמאמיניםכילפעילותנותרומהמהותיתהןלרמההמקצועיתוהןלרמההנורמטיביתשלפעילותמעבדותבשוק.
לפיכךאנוממשיכיםבהידברותעםרגולטורים,ציבורהמעבדותוקהלהצרכנים.
גםבשנהזוהדקנואתשיתוףהפעולהעםרגולטוריםנוספים.שיתוףפעולהזהמקנהלהםכלימקצועייותרלפיקוחעלהנעשה
בתחומםמבלישתהיהמעמסהעלהתקציבהממשלתי.
במקבילנערכותפעילויותהדרכהרבותבאוניברסיטאות,לקהלעובדיהמעבדותולצרכניםעלמנתלהעלותאתהמודעות
לנושאהמדידהואתהמקצועיותשלמבצעיהמדידותאשרמהוותבסיסלקבלתהחלטותוגיבושמדיניות.
ברצונילהודותלרגולטוריםהשוניםובראשםאלהשבמשרדהתמ"ת,לבעליהענייןולציבורלקוחותינועלהאמוןשנתנובנו.
לעובדיהרשותתודהמקרבלבעלהמאמץהגוברוהנכונותלפעולללאלאותבמציאותשלקיצוציםתקציביים.
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מבנהארגוני

מועצה
פרופ'מרדכישני–יו"ר
ד"רחסאםמסאלחה
מרגרישהדייטש
מרעוזימרדכי
גב'רנהנאמן

מנכ"ל
ד"ראורנהדריזין
סמנכ"לומ"ממנכ"ל
איתןשרון

מנהלתלשכתמנכ"לוסמנכ"ל
רותינאמן

מרכזהדרכה

ראשאגף
חשמל
ואלקטרוניקה
סרגיייעקובסון

ראשאגף
הנדסה
ליאתקמחי

ראשאגף
רפואה
הילהבן–דוד

ראשאגףאיכות,
סביבהובריאות
זהבהניזרי

אחראיתעיבוד
נתונים
שריתפלך

6

ראשאגף
לקוחות
אסטרטגיים
ו–GLP
אתיפלר

אחראית
מיחשוב
אילניתברויידה

מנהלתכספים
יועצתמשפטית
עו"דרויטל
סוסובר

מזכירות
אורטלשירו
שלומיתשמש
רקפתאקרמן
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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.
חשובמאוד!הסמכתמעבדהמספקתהכרהפורמליתליכולותהמעבדה,לכןמהווהאמצעיללקוחותוצרכניםגדוליםבמשק
כמורשויותהאכיפהלהבטיחרכישתשירותאמיןואיכותילבדיקות,מדידותוכיולים.
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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

אתיקהוסודיות

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

תחומיפעילותהרשות

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

סוגיכיולים
גדליםמכניים
גדליםחשמליים
גדליםאופטיים
גדלים פיזיקליים

הסמכתמעבדותנעשיתבתחומיםהבאים:
בניה
קרקעוסלילה
מזוןומים
קוסמטיקה
דלקיםוביטומנים
מידעממוחשב
מכשיריםרפואייםואביזריםרפואיים

8

כיול
בדיקותלאהורסות)(NDT
מתכותוחומריםאלמתכתיים
איכותהסביבה
חשמל
מזוןבעליחיים

משקאותמשכרים
בריאות:מעבדותרפואיות,
רפואהמשפטית
מתקניהרמה
מכלילחץ
חקלאותײַאבחוןנגעיצמחים

דו"חשנתי

2005

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 17025התעדכןבשנת2005ובשנת2006יידרשוהמעבדותלעמודבדרישותהמעודכנות.

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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2005

דרכיהתקשרותעםהרשות:
כתובתלמכתבים:רחובהבונים2,ביתהבוניםרמתגן52522
טלפון,03–5751690:פקס,03–5751695:דואראלקטרוני,israc@israc.gov.il:אתראינטרנטwww.israc.gov.il:

לצורךהתקשרותישירהלנושאיהתפקידיםברשותלהלןפירוטהשלוחותוהדוארהאלקטרוני:

10

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

ראשאגףחשמלואלקטרוניקה
ותחוםהכיול

סרגיייעקובסון

M.Sc

)03–5751690(205

sergeij@israc.gov.il

ראשאגףהנדסה

ליאתקמחי

B.Sc. Eng.

)03–5751690(204

liatk@israc.gov.il

ראש אגף לקוחות אסטרטגיים
ו–GLP

אתיפלר

M.Sc

)03–5751690(202

ettyf@israc.gov.il

יועצתמשפטיתומנהלתכספים

עו"דרויטלסוסובר

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

)03–5751690(209

revitals@israc.gov.il

ראשאגףבריאותואיכותסביבה

זהבהנזרי

B.Sc

)03–5751690(203

zahavan@israc.gov.il

ראשאגףרפואה

הילהבןדויד

Ph.D

)03–5751690(212

hilab@israc.gov.il

אחראיתמחשובומנהלתמבדקים

אילניתברויידה

B.Sc

)03–5751690(213

ilanitb@israc.gov.il

אחראיתעיבודנתוניםומנהלת
מבדקים

שריתפלך

M.Sc

)03–5751690(228

saritp@israc.gov.il

מזכירהבכירה

רותינאמן

)03–5751690(207

ruthien@israc.gov.il

מזכירה

אורטלקליין

)03–5751690(201

ortals@israc.gov.il

מזכירה

רקפתארגמן

)03–5751690(213

rakefeta@israc.gov.il

מנהלתחשבונותומזכירה

שלומיתשמש

)03–5751690(200

shlomits@israc.gov.il

B.A.

דו"חשנתי

2005

עיקריהפעילותבשנת2005

ב

שנהשעברהשמנולעצמנואתהיעדיםהבאים:
סיוםהקמתהתשתיתשתאפשרהסמכתכלגופיההתעדה.
הצלחהבמבדקהבינלאומילצורךקבלתהכרהבינלאומית
בתחומיםהחדשיםושימורההכרההקיימתבתחוםהמעבדות.
תמיכה בתמ"ת בגיבוש ועיצוב מרחב התקינה.
העברתחוקהרשותהלאומיתלהסמכות.
העמקתהעבודהעםרגולטורים.
הגדלתמספרהארגוניםהמוסמכים.

היעדיםהתלוייםבעבודתהרשותעצמההוגשמובמלואם.יחד
עםזאת,לצערנו,לאהצלחנובכלהיעדיםשהיותלוייםבשיתוף
פעולהעםאחרים.

סיום הקמת התשתית שתאפשר הסמכת כל גופי
ההתעדה
משימהזודרשהלמידהשלכלדרישותההכרההןשל,ILAC
הןשלIAFו–.EA
הלמידהלוותהבהדרכותעובדיהרשותובודקיהודיוניםעל
דרכיהיישוםהאופטימליות,הלכהלמעשה.
תוךכדיתהליךהלמידהוההדרכהעדכנואתנהליהרשות
ומדריךהאיכותשלהבהתאם.העדכוןנערךתוךשימתדגש
עלמניעתכפלנהליםוכלליםכדילהימנעמאיהתאמות
שעלולותלצוףביניהם.
התהליךהושלםבמלואובשלישהראשוןשלהשנהוכלנהלי
הרשותהועברולצוותהבינלאומישערךאתהמבדקבחודש
יוני.
צוותהמבדקשבחןאתהנהליםמצאאותםמושלמיםומתאימים
לעבודהשלגוףהסמכה.

הצלחהבמבדקהבינלאומי
בחודש יוני השנה הגיע לארץ צוות בינלאומי מטעם EA
)(European Accreditationו–ILACעלמנתלבחוןאתפעילות

הרשותבתחוםהמעבדות,כוללהסמכתמעבדותרפואיות,
וביתרתחומיההסמכה.
המבדקכללתשאולעובדיהרשותלגבידרךפעולתםבמצבים
שונים,בדיקתהתיעודהקייםברשותבהקשרעםהסמכת
ארגוניםשוניםופעילותהאיכותהפנימית:טיפולבתלונות,
סקרהנהלה,מבדקיםפנימיים,בדיקתפעילותPTשלהמעבדות
ועודנושאיםהקשוריםביישוםISO/IEC 17011ודרישותארגוני
ההסמכההבינלאומיים.בנוסףנכחוהבודקיםבמשךשלושה
ימיםבמבדקיםשוניםאותםבצעובודקיהרשות.הדגשהושם
עלבודקיםשלאנצפובמבדקהקודםשלנומחדועלתחומים
חדשים כמו הסמכת מעבדות רפואיות מאידך.
נערכהעבודהמאומצתוחשיפהמלאהשלעבודתהרשות.
בהערכהבמבדקהבינלאומילאנתגלתהכלאיהתאמהבתחום
המעבדותוגופיבחינה.יחדעםזאת,נתגלתהאיהתאמה
אחתבתחוםההתעדהשנבעהמאיהשלמתהתהליךבשל
המניעההחוקיתהחלהעלהרשות.צוותהמבדקהבינלאומי
המליץלהמשיךאתההכרההבינלאומיתבתחוםהמעבדות,
כוללמעבדותרפואיותולהרחיבאתההכרהלתחוםגופי
הבחינהבאופןמידי.לגביגופיההתעדהסוכםכיבעתהרחבת
חוקהרשותידרשמבדקהשלמהמצומצםעלמנתלוודאאת
פעילותהמערכתבאותהעת.

גיבושועיצובמרחבהתקינהבתמ"ת
משרדהתמ"תפועלעלפיאשכולותוהרשותפעילהבשניים
מהם:אשכולתקינהואשכולסחרחוץ.
נציגיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותנוטליםחלקפעיל
בגיבושמרחבהתקינהמחדש.משרדהתמ"תשםלעצמו
מספריעדיםבנושא:
הסדרתוהעמקתהרגולציה
מניעתכפילויותואיהתאמותביןהגופיםהשוניםהפועלים
מטעמו
בחינהמחדששלהתחומיםבהםעלהמדינהלהיותמעורבת
פעילותזומאפשרתהידברותטובהביןהגופיםהשוניםהפועלים
במרחבוהארתהנושאיםהשנוייםבמחלוקתמכלזוויותיהם.
תוצאתהפעילותהיאשיתוףפעולההדוקיותרביןהרשות,
הממונה על התקינה והמפקח על מידות ומשקלות.

העברתחוקהרשותהלאומיתלהסמכה
משימה זו עדין בהתהוותה בעצם כתיבת שורות אלה.
המציאותהפוליטיתלאאיפשרהאתהעברתהחוקבשנה
שעברה.יחדעםזאת,הושגהפריצתדרךלקראתסוףשנת
2005לאחרשהתמ"תגיבשמסמךמפורטשבוניתןלראות
מיהםהרגולטוריםבתמ"תאשרנדרשלהםמכפילכחעלמנת
להגביראתהאכיפהבמשק.הלשכההמשפטיתבתמ"תהכינה
רשימהשלחוקיםאשרהתמ"תאחראילאכיפתםובהםיכול
היהלהיעזרברשותהלאומיתלהסמכהעלמנתלהבטיחאת
שלוםהציבורובטיחותו.במסמךהובהרכיצדיכולהיההרגולטור
להיעזרברשותהסמכהואיזותשתיתתחיקתיתתומכתבכך.
נערך דיון במשרד המשפטים בראשותה של הגב' דידי
לחמן–מסראשרבסכומוהובהרכימשרדהמשפטיםתומך
בחקיקתחוקרשותהסמכהשתהיהעזרלרגולטוריםשל
משרדהתמ"ת.כמוכןסוכםכיישקלמנגנוןהרחבהשיאפשר
את מתן השירות הנדרש גם למשרדי ממשלה אחרים.
בימיםאלהאנועוסקיםבניסוחההסכמותבמטרהלהביאן
לאישורהכנסתה–.17

העמקתהעבודהעםרגולטורים
הרשותמשתפתפעולהבסיועלרגולטוריםממשרדיםרבים.
דרגתמעורבותםשלהרגולטוריםנקבעתעלפיצרכיהם,
המשאביםוהידעהעומדיםלרשותם.
בשנהזופתחנויחדעםנציבותהמיםמסמךדרישותלמבדקות
המכיילותשעונימיםובשנההבאהתחלפעילותההדרכה
וההסמכהשלעובדיהמבדקותעלפימסמךזה.בנוסףהעמקנו
אתשיתוףהפעולהעםהמפקחעלהעבודהבמשרדהתמ"ת
בתחוםבדיקותהגיהותהתעסוקתיתובגיבושדרכיעבודה
משותפותבתחומיםנוספיםכמובדיקותרעש.היחידהלרישוי
מפעלים בטחוניים במשרד הפנים יחד עם נציגי משרדי
הממשלההשוניםהודיעהכיהחלמ–1.1.2006יעשהשימוש
רקבתוצאותשלמעבדותמוסמכותלצורךרישויזה.הועמק
גםהקשרעםהמפקחעלמידותומשקלותבמטרהלקבוע
דרישות למעבדות ומבדקות הנותנות אישור דגם.
להלןטבלהמסכמתהמביאהאתהתחומיםבהםמסתייעים
רגולטוריםשוניםברשותלהסמכתמעבדות.
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עיקריהפעילותבשנת2005

נסמך/מאשר/קונהשירותימעבדה

משרדממשלתי
בריאות



חקלאות 



מעבדותהמשרדמוסמכות

דורשהסמכה

מיםומזון,חומריהדברה
מעבדותקליניותפרטיות


–



תכשיריהדברה
שאריותחומריהדברה)נדרשע"י
קנייניםבחו"ל(

 –





משרדהביטחון



בכל התחומים



משרדהתמ"ת




הממונהעלהתקינה
קרינה




משרדהתמ"ת
)עבודה(
משפטים 



גיהות תעסוקתית
חתימהאלקטרונית


איכותסביבה



קרינה
קרקע,שפכים,דלקים
איכותסביבה


פנים




הוסמכומעבדות
ראשונותבח"א

אין

אין

החלמיוני 2006

בתהליך



אין
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 

עיקריהפעילותהמתוכננתלשנת2006
אישורחוקהרשותהלאומיתלהסמכה.
הידוקהקשריםעםרגולטוריםבכלמשרדיהממשלה.
שיתוףפעולהעםארגוניהסמכהותקינהבינלאומיים.
העלאתהמודעותלמטרולוגיה.
הגדלתמספרהארגוניםוהטכנולוגיותהמוסמכות.
הידוקשיתוףפעולהעםהתאחדותהתעשיינים,ארגוניצרכנים,מכוןהיצואולשכותהמסחר.
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דו"חשנתי

2005

תקציבשנת2005ו2006-

תקציבלשנים2005ו2006-
תקציב2005

תקציב2006

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

תפעולשוטף

3,944.6

3,844.7

–2.5

פתוח

3,441.4

3,699.3

7.5

סה"כהוצאות

7,386.0

7,544.0

2.1

הוצאות

הכנסותמפעילות
הסמכותופיקוח

3,167.0

2,520.0

–20.4

הדרכות

245.0

360.0

46.9

סה"כההכנסותמפעילות

3,412.0

2,880.0

–15.6

הכנסותמימון
מימוןפתוחמתקציבהמדינה

3,441.4

3,699.3

מימוןשוטףמתקציבהמדינה

532.6

964.7

7.5
81.1

סה"כהכנסותמימון

3,974.0

4,664.0

17.4

סה"כהכנסות

7,386.0

7,544.0

2.1

הוצאות
תקציב2005

תקציב2006

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

הוצאות
1.0

כחאדם

4,304.0

4,577.0

6.3

2.0

יעוץובדיקה

1,071.5

843.0

–21.3

3.0

אחזקתמשרד

900.0

830.0

–7.8

4.0

שונות

5.0

5.0

0.0

סה"כהוצאותהפעלה

6,280.5

6,255.0

–0.4

בניכוימרכיבפיתוח

–2,335.9

–2,410.3

סה"כתפעולשוטף

3,944.6

3,844.7

3.2

פיתוחתשתיות

1,105.5

1,289.0

–2.5
16.6

מרכיביפיתוח

2,335.9

2,410.3

סה"כפיתוח

3,441.4

3,699.3

3.2
7.5

סה"כ

7,386.0

7,544.0

2.1

5.0

13

דו"חשנתי

2005

התפתחותההוצאותהצפויהבתקציב2006לעומתהתקציבבשנת:2005

5,000.0
4,000.0

2005
2006

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

שונות

אחזקת
משרד

יעוץ
ובדיקה

כחאדם

התפלגותההוצאותבשנת:2005
פיתוחתשתיות10.6%
כחאדם61.3%

שונות0.1%
אחזקתמשרד15.3%
יעוץובדיקה12.8%

התפלגותהכנסותבשנת:2005
הסמכותומבדקי43%GLP

ממוןשוטףמתקציבהמדינה7%

הדרכות3%
ממוןפתוחמתקציבהמדינה47%
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דו"חשנתי

2005

נכוןלינואר,2006ישנן73מעבדותשהוסמכוע"יהרשותועוד7מתקנימחקרשהוכרובתחוםה–.GLPבתוךתהליךההסמכה
בתוךתהליךההסמכהנמצאות16מעבדותנוספותועודמתקןמחקרבתהליךהכרהל–.GLP

מס'המעבדות
המוסמכות
21
21
13
5
15
7

אגף
הנדסה
בריאותואיכותהסביבה
לקוחותאסטרטגיים
רפואיות
חשמלואלקטרוניקה
) GLPהכרה(

מס'המעבדותשהחלו
בתהליךההסמכה
4
3
6
0
3
1

מספרמעבדותמוסמכותעלפנישנותהפעילותשלהרשות)והוועדההמייעצתשקדמהלה(:
הגידולבמספרמעבדותמוסמכותעלפנישנים
80
70
60
50
40
30
20
10

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

1999

1998

1997

1996

1995

מעבדותהמבקשותלקבלפרטיםמלאיםעלדרישותההסמכהיכולותלקבלמידעבאמצעותאתרהאינטרנטשלהרשות

).(www.israc.gov.il

15

דו"חשנתי

2005

חופשהמידע
ושקיפותהשלהרשות

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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