רשותון
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מרכזהדרכה,קורסיםוימיעיון
צפי תוכנית ההדרכה  - 2008במרכז ההדרכה
משרדי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

שםהקורס
הסמכתמעבדותלביצועבדיקותInspection
לפידרישותתקןת"יISO/IEC17020

ימים

מרכזאקדמי

1

ליאתקמחי

מיקום
רשות

תאריך
יוםג'22בינואר2008
ימיג'12,5בפברואר2008

ניתוחבטיחותשלפעילויותבמעבדות

2

איתןשרון/דר'אביגריפל

כיצדתקבלהסמכהלדיגוםובדיקהבתחום
גהותתעסוקתית?

1

אילןלנדסמן

רשות

יוםד'5במרץ2008

הערכתאיוודאותבמעבדותבדיקה

3

איתןשרון

רשות

ימיב'31,24,17במרץ2008

כליםסטטיסטייםבסיסייםלצורךוולידציה
והערכתאיוודאות

1/2X5

איתןשרון/אורןבראילן

רשות

ימיג'25,18,11,4במרץ,
ו–1באפריל2008

האםניתןלשפראתאיכותןואמינותן
שלתוצאותהמעבדותהרפואיות
לפיתקןISO /15189

1

דר'הילהבןדוד

רשות

יוםג'8באפריל2008

למהלךלכיילאתהציודשברשותך?
)כליםלהזמנתכיול,בחינתתוצאותיוויישומן(

2

סרגיייעקובסון

רשות

ימיד'16,9באפריל2008

איךתשיגהשוואתיותשלתוצאות?
)חמריייחוס,עקיבותוהערכתאיוודאות(

1

דר'אורנהדרייזין

רשות

יוםב'14באפריל2008

יישוםכלליבמתקנימחקרלפידרישות

1

אתיפלר

רשות

יוםד'14במאי2008

הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות

גיליון מס'  ,27טבת תשס"ח ,דצמבר 2007

בגיליון זה

עשור לרשות

מאמרים
עמ'6-1

דברמנכ"להרשותבאירועהעשור
לרשות
מנכ"להתמ"ת–ברכותלאירוע10
שניםלרשות
התועלתשבהסמכתמעבדותהמז"פ–
נאוםעזיצדוקבאירועהעשור
ברכותלרשות–גרישהדייטש
ועוזימרדכי
שימושבגישתסקרסיכוניםככלי
לקבלתהחלטות

דבר מנכ"ל הרשות ד"ר אורנה דריזין ,בחגיגת העשור
לפניעשרשניםחקקההכנסת
את חוק הרשות הלאומית
להסמכתמעבדותוהעניקהלה
מעמד של רשות סטטוטורית
שאמורהלהיותזרועארוכהשל
כל משרדי הממשלה לטובת
הציבורבישראל.

ILAC CELEBRATES 30 YEARS

חדשותהרשות
עמ'7

ILAC News

GLP - OECD

איךלהעריךאיודאותהמדידהבמעבדהרפואית

2

דר'אורנהדרייזין,איתןשרון

רשות

יוםד'25,18ביוני2008

קורס/סדנאניהולאיכותבמעבדות

15

אילןלנדסמן

רשות

ימיב'15,מפגשים,
החלב–15בספטמבר2008

מדדיםלשיפורמתמיד

1/2

איתןשרון

רשות

לאנקבעתאריך

קורסבודקיםמקצועיים

4

ליאתקמחי

רשות

לאנקבעתאריך

הערכתאיוודאותבמעבדותבדיקה

3

איתןשרון

רשות

לאנקבעתאריך

דגשיםבייעוץלמעבדהלקראתהסמכתה
)יוםעיוןליועצים(

1/2

איתןשרון

רשות

לאנקבעתאריך

אבטחתמידעבמעבדות

1

רשות

לאנקבעתאריך

ולידציה

3

רשות

לאנקבעתאריך

מינוייםחדשים–ריחןניב

הוראותהרשות
עמ'9-8

מענהלאי–התאמות–מהמצפים
ממךברשות?
דרישותמינימוםלהסמכהבתחום
תבחינימזיקיםבצמחים

רשימתהמעבדות
ותחומיהסמכתן-
עדכונים
עמ'11-9

מרכזהדרכה,
קורסיםוימיעיון
עמ'12

תוכניתקורסיםוימיעיון

דר'אורנהדרייזין

*ייתכנושינוייםבתאריכים.
המחירהואלמשתתףליוםהדרכה–קפהוארוחתצהריםקלהיוגשולמשתתפים.
למעבדהמוסמכת/תהליך–המחירליוםהדרכהאחד₪450
מעבדהלאמוסמכת–המחירליוםהדרכהאחד₪550
פרטיםנוספיםאצלרוניתבמיילronith@israc.gov.il:אובטלפון 03–9702727:שלוחה213

עורכת:עו"דרויטל)ירחי(סוסובר
מערכת:צוותהרשות
הדפסה:רותינאמן
עיצוב:קוויםחברהלפרסוםבע"מ
כתובת:הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות
רח'כנרת)בניןחאן(,קריתשדההתעופה70150
טל',03–9702727:פקס03–9702413:
web site: www.israc.gov.il
e-mail: israc@israc.gov.il

הרשותהחלהלפעולבראשותו
שלמרנחוםגרנותובסיועםשל
פרופ' סגל ופרופ' נוטע כבר
בשנת  1993כועדה מייעצת
בתוךמשרדהתמ"תועלכך,
אנו,צוותהרשותהנוכחי,מכירים
להםתודה.מאז,הוסמכועלידי
הרשות ,מעבדות רבות
המתפקדות כחלק מלמעלה
ממאה ארגונים אשר הוסמכו
לכארבע מאות טכנולוגיות שונות .בנוסף לכך עוסקת
הרשותגםבהכרהבמתקנימחקרהעוסקיםבמחקרים
קדםקלינייםעלפיכלליה–.GLPבמסגרתזוקבלוהכרה
שמונהארגוניםהעוסקיםבתחומיםשונים.
צוותהרשותהגדיראתחזוןהרשות:
הרשותתהיההגוףהלאומיהמובילבאיכותובכשירות
מקצועית,בעלמוניטיןוהשפעהבינלאומית.הרשות
תהווהמופתלאיכות.
יעודהרשותהוגדר:
קידוםהאיכותוהכשירותהמקצועיתשלגופיםבודקים
בהרמוניזציהעםהעולם,לתועלתהמדינהואזרחיה.
ההגדרהנובעתמאמונהמלאהכיאנחנומהוויםדחףללמידה
ושיפורהנעשיםעלידיכלהעוסקיםבמלאכהבמעבדות
ובמתקניהמחקר.
יוהןוינקלמןכתב":איןהביקורתאלאביקושאחרהיופי,
הביקורתהיאאהבה".
אנועריםלכךשבזמןמבדקקשהלנבדק,כמולכלאדם,
לראותבביקורתשאנומשמיעיםאהבה.יחדעםזאתאנו
משוכנעים,כיכולםיודעיםשהביקורתנעשיתמתוךרצון
ללמודולשפרוהרבהאהבהואכפתיות,גםאםלעתים
מתלהטותהרוחות.

אנומקוויםכיהביקורתשלנועושהאת
תפקידהופותחתבפניהמבוקראופקים
רחביםובטוחיםכיפתיחתהצוהרמהווה
בשבילכולכםהזדמנותטובהללמידה
ושיפור.
אנו גם מקווים כי אנשי המעבדות
המוסמכותוהמוכרותואלושמבקשות
להצטרףלתהליךאימצואתמאמרושל
ג'ונתן סויפט" :אל לו לאדם להתבייש
להודותשטעה,כיפירושושלדברלומר
שהואחכםיותרהיוםמאשרהיהאתמול".
אנשיהרשותובודקיהמצידםאימצואת
הפילוסופיהשלוולטרשאמר":אהבאת
האמתאבלסלחלטעות".
כפישידועלכולכםגםהרשותמבוקרת
ומפוקחתכמוכם.הרשותמצווהלעבוד
עלפיהכלליםהבינלאומיים,אשרבראשוראשונה,נכתבו
בתקןISO 17011ובנוסףכלליםשגוזרתעלעצמהקהילת
ההסמכההעולמיתהנובעיםמניסיוןרבשנצברבעולם.
כמוכןבתחוםה–GLPאנונבחנועלידיארגוניםבינלאומיים
המאוחדיםבארגוןה–.OECD
צוותהרשותשםלעצמוכמטרהלהצטייןבפניבודקינו
מהעולםוזאתעלמנתלהביאלהכרהעולמיתבתוצאות
המעבדותומתקניהמחקרבארץ.במטרהזועמדנובכבוד
וכברבשנת2001הוכרהבעולםפעילותנובתחוםהסמכת
המעבדותומאוחריותרבנושאהסמכתארגוניבחינהופיקוח.
בשנת2003התקבלנולתכניתשלה–OECDשבמסגרתה
מוכרותתוצאותיהםשלמתקניהמחקרבכלהמדינות
המפותחות.הכרהזואפשרהביצועמחקריםקדםקליניים
במאותמיליונישקליםבארץואילוההסמכההשאירהביצוע
בדיקותרבותבארץלטובתהיצוא.ההכרההבינלאומית
מאפשרתגםפתיחהשלשיחותסחרכדוגמתאלואשר
תפתחנהביןישראללסין.
יחדעםזאת,רובלקוחותינומבצעיםבדיקותהנדרשות
בתוךגבולותהמדינהולטובתהאזרחיםכאן.אנומאמינים
באמונהשלמהשאיכותהתוצאותוכתוצאהמכךגםאיכות
קבלתההחלטות,השתפרה.
כאמור,הוקמההרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותככלי

רשותון

רשותון
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עזר בידי הרגולטורים השונים במדינה.
לשמחתנו אפשר לציין כי רוב הרגולטורים
במדינתישראלנעזריםבעבודתהרשות.נזכיר
אתשיתוףהפעולהעםמשרדהפניםבתחום
הבניה,הכבאות,רישוימפעליםביטחונייםורישוי
עסקיםבכללועוד.שיתוףפעולהחשובופורה
הושגעםהממונהעלהתקינה,מפקחתעבודה
ראשית בתמ"ת ,משרד התשתיות ,משרד
השיכוןוהבינוי,משרדאיכותהסביבה,משרד
החקלאות,משרדהביטחוןואףמשרדהבריאות.
לא נסתיר שלעתים קיים היסוס מצד
הרגולטוריםאשראינםבטוחיםעדכמהתועלת
תצמחלהםמשיתוףפעולהזה.המתנהשאנו
מקבליםמהםהיאההודאהבכךשיצרנותהליך
למידה שחיזק את פעילותו של הרגולטור.

אשרבוחרותבמסלולההסמכהמבלישאיש
חייבםלכך.
לרשותמחויבותכלפילקוחותיהאותההגדירה
באמנתהשרות.

אךלמרותזאתאיןאנונחיםעלזריהדפנה
כמאמרושלגיתה":גםזההישהמעטכמו
איננו,בראותךמהרבאשרלאבאעוד".אנחנו
נמשיךלשאוףלהרחיבאתשיתוףהפעולה
בתוךמשרדיהממשלהעםרגולטוריםנוספים
מתוךאמונהמלאהבחשיבותהעלאתהאיכות
במעבדות המשפיעה על החלטות רבות
המתקבלותבמשק.

ישלנושאיפהלשפראתהשרותואנומודים
לפוניםולאלההמאיריםאתעינינוונותניםלנו
הזדמנותלהשתפר.

לשמחתנוחלקמקהללקוחותינובחרבדרך
למרותשלאחויבעלידירגולטורכלשהוומתוך
גאווהמקצועיתוהבנהכיכליההסמכההוא
כליניהוליהמאפשרעבודהמקצועיתיותר
במעבדה.אנומקויםכימספרםשלאלהיעלה.
במיוחדשמחיםאנולצייןאתמעבדותהתעשיה

לסיכוםדבר,ברצונילהודותלציבורהמעבדות
שנותןבנואמוןומשתףפעולה,למועצתהרשות
ולמשרדהתמ"תעלהתמיכהוהזמןשאתם
מקדישיםלנוולרגולטוריםהשוניםהמשתפים
פעולה וחולקים איתנו את ניסיונם להשגת
תוצאות טובות יותר עבור אזרחי ישראל.

משרדהתעשייה,המסחרוהתעסוקה
המנהלהכללי
בס"ד

ברכות לאירוע עשר שנים להקמת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
אני שמח ליטול חלק באירוע  10שנים להקמת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
אנורואיםבעצםפעילותהשלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,נדבךמרכזיבתשתיות
האיכותוהכשירותהמקצועיתשלגופיהבדיקהבמדינתישראל,כלזהלתועלת:אזרחי
המדינה,משרדיהממשלה,גופיתקינהורשויותהאכיפה.
העבודהעלפיאמותמידהבינלאומיותמקדמותאתישראלומאפשרותסחרביןלאומיעם
מדינותהחברותבארגוןהסחרהעולמי).(WTOאנימברךאתהרשותעלקבלתההכרה
הבינלאומיתלאחרעמידהבבדיקותשלמקצועיותכחהאדםמקצועיומערכותהאיכות
והנהלים.
הרשותמוכרתכיוםבארגון ) ILACארגוןההסמכההבינ"ל(.הכרהזומסייעתלייצוא
התעשייתיממדינתישראל.משרדהתמ"תרואהחשיבותרבהבהתמקדותבתחומיהתעשיה
והתשתיותלאומיותכמובריאות,איכותהסביבהואיכותהמוצרובטיחותהמשתמשים.
הרשותעשתהצעדחשובבכךשנכנסהכחברהמלאהבועדתה–GLPכברבשנת.2003
וזה תורם למאמץ הכללי של מדינת ישראל להתקבל ל–  OECDכחברה מלאה.
מרגבימימון-מנכ"למשרדהתמ"ת
עבודתהרשותדורשתשיתוףהפעולהעםמשרדיממשלהוגופיהאכיפההשונים,ישמקום
להמשיךלהעמיקאתשיתוףהפעולה.ישנםמשימותנוספותשהרשותיכולהוצריכהלקחתעלעצמה.משרדהתמ"תתומךבכךוישנם
תוכניותלהרחיבאתסמכויותהרשותלתחומיםנוספים.
היהדות מייחסת חשיבות רבה לדיוק במידות בכדי שיהיה צדק במסחר" .לא יהיה בך אבן ואבן גדולה וקטנה"
"אבןשלמהוצדקיהיהלך"והשכר"למעןיאריכוימיך")כמובמצוותכיבודאבואם(.
אנימאחללעובדיהרשותהמשךעשייהפוריה,תוךהקפדהעלהשירותלאזרחבכדישכלאזרחיוכלליהנותמפעילויותאלו.

התועלת שבהסמכת מעבדות חטיבת הזיהוי הפלילי
במשטרת ישראל
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תנ"צ )גימ'( ד"ר עזי צדוק ,ר' מז"פ עד לאחרונה

בוקרטובלכלהנוכחים.לכבודהואלילעמוד
כאןבפניכםולסקוראתתהליךההסמכהשל
מעבדותמז"פלתקן ISO/IEC17025ביום
חגהשלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,
במלאת10שניםלכינונה.אניעצמישימשתי
כר' מז"פ משך למעלה משבע שנים ,אשר
במסגרתןהחילונואתתהליךההסמכהשל
מז"פ לתקן      , ISO/IEC17025משלב
החשיבהוקבלתההחלטה,עבורדרךמסלול
ההכנההמורכבועדלהסמכהעצמה,שקרמה
עורוגידיםביוני.2006בסקירהזואתייחס
במיוחדלשנינושאים:הסמכתארגוןכמז"פ,
שהינוגוףממשלתימונופוליסטי,וחלקהשל
הרשותעצמהבהובלתווהצלחתושלהתהליך
שעברנו.
מז"פהינהחטיבהבאגףהחקירותוהמודיעין
שלמשטרתישראל.מז"פהינההגוףהממסדי
היחידבמדינתישראלהעוסקבתחומיהמדע
והטכנולוגיה הרלבנטיים לחקירת אירועים
פליליים )ואירועי טרור( ,אשר מגיש מטעם
המדינהחוותדעתמקצועיותשלמומחיםלבתי
המשפט .בתור שכזו– מעמידה מז"פ את
שרותיהלארקלרשותמשטרתישראל,אלא
גםלרשותמגווןגורמיהאכיפהוהביטחוןהשונים
במדינה ,כצה"ל ,שב"כ ,משרדי הממשלה
השוניםועוד.במדינתישראל,בניגודלחלקניכר
ממדינותהעולם,מז"פהינהגורםיחידמסוגה.
בארה"ב–בכדילהדגיםאתהקיצוניותהשנייה–
קיימיםמאות–אםלאאלפי–מז"פים:החלמן
הרמההפדראלית) FDA,FBIואחרים(,דרך
רמתה–STATEועדלרמתה–COUNTYאו
העיר.נוסףעלכך,בארה"בוברבהמדינות
המערביותקיימיםאיןספורארגוניםומומחים
פרטיים,היכולים–כלאחדעלפימומחיותו–
להציעשרותיבדיקהפורנזייםלרשותההגנה.
דהיינו–איןמז"פנתונהלשוםתחרותבמדינת
ישראל.
יתרעלכן,מז"פאיננהגורםמסחרי.הסמכה
שלהע"יהרשותהממלכתיתהמוסמכתאיננה
יכולהלהועיללהגדלתנפח"עסקיה".בנוסף–
מז"פ– מטבע בריאתה– מחויבת
לאובייקטיביות,מהימנותמקצועיתושקיפות
מרבית בהתנהלותה ,שכן מומחיה עומדים
למבחןיום–יומיבפניהרשותהשופטת,והכרזה
עלמימהםכלאמהימןמשמעותהסתימת
הגוללעלמעמדווהקריירההמקצועיתשלו.
נוסיףלכךאתהאחריותהגדולההמוטלתעל
כלאחדואחתממומחימז"פ–החורציםגורלות
שלרוצחים,אנסיםושארעברייניםבמחיחוות
דעתם–וברורשחייבתלהיווצרבהתרבות

בתהליך .מז"פים לאומיים רבים הבינו
והפנימואתחשיבותההסמכהלפעילותם,
ושני הארגונים המובילים בעולם המדע
הפורנזי–)ENFSIארגוןהמז"פיםהלאומיים
שלאירופה(ו–) ASCLDארגוןההסמכה
שלהמז"פיםבצפוןאמריקה(אינםמקבלים
חבריםלארגוניהםאלאאםהוסמכו,או,
לפחות ,הוכיחו שהם נמצאים בהליך
הסמכהמתקדם.באמריקההיולכךגם
ביטויים מעשיים :ארגונים שהוכיחו
 INCOMPETANCEמקצועי– טופלו
בחומרה.

תנ"צ)גימ'(ד"רעזיצדוק
ארגוניתשלמצוינותמקצועיתוהקפדהבקלה
כבחמורה.
אםנשיםאתכלהנ"לבכפיפהאחת–אין,
לכאורה,ערךמוסףמשמעותילהסמכתמז"פ,
המצדיקאתההשקעההארגוניתהאדירהואת
ההשקעההאישיתהרבהשהשקיעכלאחד
מהעובדים במהלך חמש שנות תהליך
ההסמכה.
בבואי לסכם את תהליך הסמכת מז"פ
ולהעריךאתהתועלותשהפיקהממנו–ברור
שלאזוהמסקנהשאנובמז"פמגיעיםאליה.
להלן–ולובקצרה–סקירתחלקמהתועלות
שהפיקה מז"פ מתהליך ההסמכה:

גםבארץנוצרתוהולכתבשניםהאחרונות
מודעותבקרבהקהילייההמשפטית)בתי
המשפט ,הפרקליטויות והסנגורים
הפליליים(לנושאקבילותןשלחוות–דעת
שלמומחה.שאלותכגון"מיהסמיךאתכם?"
"עלסמךאיזהנוהלאושיטהקבעתםאת
חוותדעתכם?"צפותועולותיותרויותר.
הדברילךויגבר,להערכתי,במיוחדלאור
השימושההולךוגדלבדנ"א)ובמאגרפרופילי
דנ"א(ככליפורנזימרכזיבעבודתנו.כלי
זהמייצררגישויותחברתיותרבותבכל
העולם,ושימושבוע"יארגוןמוסמךלתקן
בינלאומי עשוי להקהותן ולהגביר האמון
במערכתאכיפתהחוק.
ושנינושאיםנוספים–בקצרה–לסיכוםפרק
זהשלדבריי:

תהליךההסמכההיהעבורהארגוןתהליך
מחשלומלכד.היובואלמנטיםרביםשל
שיפורארגוני,החלמדיוניםפנימייםחוציארגון,
כתיבהמשותפתשלמדריךהאיכות,תוך
התגברותעלמכשוליםוהבדליגישהפנימיים
ביןמעבדותאודיסציפלינותשונות.נוצרה
תחרות פנימית מבורכת בין המעבדות
השונות,הוארופינותשונותבתהליכיהעבודה
שהיו"מובניםמאליהם",אךהעלודילמות
וגרמולחידושיםתוךכדיהניסיוןלנסחםלכדי
נוהל או הוראת עבודה ,ועוד .התנגדויות
פנימיות שצצו בפינות שונות של מז"פ
בתחילתהתהליך,נעלמואוצומצמועם
הזמןונוצרושפהמשותפתחדשהוערכים
חדשים,המוביליםלאחידותויוצריםגםגאוות
יחידה.כיום,ההסמכההיאנחלתושלכל
אחד מהעובדים– לכולם יש בה חלק.

הנושאהשני–שהואנכוןלמז"פולמעשהלכל
ארגון אחר שעבר הסמכה– הוא חשיבות
ההכרה בכך שהמבחן האמיתי של הארגון
המוסמךהואארוךטווח:יכולתולשמרולהעמיק
את ההישג ולהימנע מלנוח על זרי הדפנה.
נדרשותלכךמחויבותארגוניתוהצבתנושא
האיכותבאופןקבועבמקוםחשובבסדריומו
שלהארגון.

בהביטנומסביב–לעברארגוניםדומיםלשלנו
בעולםהמערבי–הסתברלנוכיאיננויחידים

ופטורבלאמספרמשפטיםעלהרשות,החוגגת
היוםעשורלקיומה,איאפשר.במגעיילאורך

לעיתיםראוילו,לארגוןמונופוליסטי,ובמיוחד
לכזההמהווהחלקממערכתהירארכיתמובנית
כמשטרת ישראל– שיפתח את דלתותיו
לתהליךמסמיךומבקרשלגורםאובייקטיבי
חיצוני.הדברמוסיףלואמינות,שקיפותומגביר
אתבטחונוהואבתהליכיוויכולותיו,וכמובןאת
אמוןהציבורבו.

רשותון

רשותון
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שנים עם הרשות חשתי בשני קווי התנהלות
עיקריים:
מחד גיסא ,עמידה קשוחה ובלתי
מתפשרת על דרישותיה מהמעבדות
השונותבכלהקשורלמילוידרישותהתקן,
תיקוןהליקוייםוהוכחתכלהמוצהרעל
ידן,תוךהפגנתמקצועיותרבהבהובלת
הלקוחאלהיעד.

מאידךגיסא–עשייתכלהנ"לתוךהפגנת
מעורבות,נכונותלהדריךולהשקיע,גמישות
לראות את המיוחד והשונה בכל מעבדה
ולהתאיםלכךאתהדרישותובמיוחד–אוזן
קשבת.
שניאלהגםיחדגרמולנו,כלקוח,להביןולהרגיש
שיש לנו שותף אמיתי לתהליך ,שיש על מי
לסמוךושהדרישותאינןפריגחמהאלאפרי

מקצוענותוהבנהמעמיקה.גישהכזומשפרת
אתהמוטיבציהומעודדתמאדבנקודותהשפל–
שהןחלקבלתינפרדמהתהליך.עלכךמגיעה
לרשות,למנכ"ליתולכלהעובדיםברכתיישר
כוח.בטוחנישרביםהארגוניםשלאהיומגיעים
לנקודתהסיוםשלהתהליךאלמלאגישתכםזו.
ברצונילאחללכםהמשךשגשוגוהצלחה,כי,
בסופושלדבר,הצלחתכםהיאהצלחתהחברה
המתוקנת )תרתי משמע(  במדינת ישראל.

·¯˙Â˘¯Ï†˙ÂÎ
במהלךכנסהעשור,בירךאתהרשותמרגרישהדייטש,הממונהעלהתקינה,
אשרמשמשכחברמועצתהרשותמאזהקמתהועדהיום.
כןנשאדבריםמרעוזימרדכי,חברמועצתהרשותכנציגהתאחדותהתעשיינים
וקראלשיתוףפעולהשלהמדינהוהרגולטוריםהשוניםעםהרשות.

מרגרישהדייטש-הממונהעלהתקינה

מרעוזימרדכי-נציגהתאחדותהתעשיינים

שימוש בגישת סקר סיכונים ככלי לקבלת
החלטות לגבי בדיקות מעבדה
מאת:איתןשרון

מבוא
הגישההמקובלתלקבלתהחלטההיאהעברת
דוגמאכלשהילבדיקהוקבלתהחלטהעלסמך
תוצאותהבדיקה.
בגישהזו,שעקרוניתהיאנכונה,מניחיםהנחות
רבות הנובעות בחלקן מחוסר ידע ובחלקן
משמרנות.
להלןמספרהנחותכאלו:

הדגימהמייצגתאתהמכלוללגביומקבלים
החלטה.
הדגימה נשמרה והגיעה למעבדה באופן
שאיכותהלאהשתנתה.
החומרהנבדקהואאחיד.
תוצאותהבדיקהתהינהזהותאוקרובות
מאדאםנחזורעלהבדיקה.
הקריטריון להחלטה מבוסס על צרכי
המשתמש/צרכן.
הבדיקהשנבחרההיאאופטימליתמבחינת
עלותתועלת.
שיטתהבדיקהושיטתהדגימהעברווולידציה
)תיקוף(,המהווההוכחהשהשיטהמתאימה
לשימושבתוצאה.
המעבדה מבצעת כהלכה את  כל שלבי
הבדיקהוהדגימה.
למעבדהחומריייחוסומכשורתקיןומכויל.

קבלתהנחותאלוללאאימותןבכלפעםמחדש
עלולהלהביא,ואכןמביאה,להחלטותשגויות.
בנוסף לכך קיימת  התעלמות מהעובדה
שקיימתאיוודאותניכרתהנגרמתמעצםהדיגום
ובנוסףלאיהוודאותבביצועהבדיקהעצמה
במעבדה.

המחשת הנושא בתחום
החקלאות
לצורך המחשה ניקח את ההחלטות בפניהן
עומדמדייוםהרגולטוראוהקנייןבביצוע
ביקורתקבלהבייבואתוצרתחקלאיתלמדינה
אולרשתמרכולים.
בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת בסחר
מוצריםחקלאיים.אוניותשלמותשלגרעיני
חיטה,שעורה,פוליסויהוכו'מועברותממגדלים
למשווקיםומשםלצרכנים.במקבילחלגידול
מרשיםבמגזרשלמוצריםחקלאייםייחודיים
כגוןגידוליםאורגנייםוכמוכןהספקהשלפירות
וירקותעונתייםבכלעונותהשנהמארצותמקור
בעלות אקלים שונה מארצות היעד.
עליהניכרתזובמסחרהחקלאיהביאהלצורך
בפיקוח על הסחורות המועברות כדי לענות
לדרישותהקונים),בעיקרחיימדףשלהסחורה(
ולדרישותהרגולטוריםוהקנייניםבארצותהיעד
)בעיקר ריכוזים של חומרי הדברה ודישון(.
חלק ניכר של הפיקוח מבוצע ע"י דגימת
המוצריםבעתהקטיף/קציר/אריזהאובתהליך

השיווק.הגישההנפוצההיוםהיאיישוםתקן
בדיקהבינלאומי,אנליטי,מקובלבמעבדה
הבודקתיחדעםיישוםפרוטוקולדגימהכלשהו
עלידיהגוףנוטלהדגימה.פרוטוקולדגימהכזה
הואבדרךכללרגולטוריאםכילעתיםגם
הואמבוססעלתקינהכלשהי.המצבהמתואר
לעילהואהמצבהשכיח.
החסרוןבמצבהשכיחהנ"להואשלאנלקחת
בחשבון ,התאמת אי הוודאות הכוללת של
הדגימה+האנליזההכימית,לדרישותשלמקבל
התוצאה.חסרהכאןהראיההכוללתלשםמה
נערכת הבדיקה ומהי אי הוודאות הנחשבת
לקבילהעלידימזמיןהבדיקה.מאמרזהמציג
אתהבעיהומציעכיווןלפתרונותאפשריים.
לצורךפשטותבהצגתהנושאנתמקדבבדיקות
הנפוצותשלריכוזשאריותחומריהדברה/דישון
בתוצרתחקלאית.

מה רוצה מקבל התוצאה?
אםנשאלאתעצמנולשםמהמבוצעתהבדיקה
במעבדה הכימית ,קרוב לודאי שנקבל את
התשובהכימטרתהבדיקהבמעבדההכימית
היאקבלתנתוניםלצורךקבלתהחלטהעל
קבלה/דחייהשלמנה/משלוחמסויםשלמוצרים
חקלאיים.מזמיןהבדיקהעשוילהיותהחקלאי
ו/אוהמשווקשלומצדאחדשלהמתרסאו
הקניין/הרגולטורמהצדהשנישלהמתרס.כאן
המקוםלשאולהאםהנתוניםשבידינומספיקים/
מתאימים/אופטימלייםלקבלתהחלטהכזו.

הסיכונים בשימוש בתוצאה:
דחייהשלמשלוח/סחורההעונהלקריטריונים.
)כאןנפגעהחקלאי/המשווק(.
קבלה של משלוח /סחורה שאינו עונה
לקריטריונים).כאןנפגעהקניין/הרגולטור(.
סיכוןמעשינוסףהנובעמשניהקודמים,אשר
הואלמעשההתרחישהגרועביותרלחקלאי,
הואשהמשלוחיבדקבארץוימצאמתאים
לקריטריוניםבארץהמוצא,אךלאחרמכן
יפסלכאשרייבדקעלידיהרגולטור/קניין
בארץהיעד.
)הסיבה לכך עשויה בהרבה מקרים לנבוע
מההסתברותהסטטיסטיתשלהדגימהואי
וודאותהבדיקה(.הסיכוניםהמוזכריםלעיל
נובעיםמהמקורותהבאים:
אי הוודאות הטבועה אינהרנטית בשיטת
האנליזההכימית.
אי הוודאות הטבועה אינהרנטית בשיטת
הדיגום בשדה ,במחסן בבית האריזה או
בקבלתהמשלוח.
ההנחות המוזכרות במבוא למאמר
והמתקבלותכאקסיומה.

תזכורת סטטיסטית
הנוסחההכלליתלהערכתסטייתהתקןSשל
איוודאותהתוצאההיא:

S2

+

אנליזהכימית

S2
דגימה

= S
איוודאותהמדידה

הערה:באיוודאותשלהדגימהכוונתכותב
המאמררקלדגימהבשדה.כלהטיפולבדוגמא
כולל דגימת משנה ומצוי האנליט הרלבנטי
לבדיקה)כולל(Recoveryנכללבאיהוודאות
שלהאנליזההכימית.

המצב כיום
במרביתהמקריםלאמבוצעתהערכהמהיאי
הוודאות הכוללת של התוצאה )הונבעת
מתהליכיהדיגום,השינועוהאנליזה(.הסיבה
לכך,להערכתכותבהמאמר,היאשמרנות
והתעמקותבמהשקללטפלבומאשרבתחום
מרוחקוזר.לראייה,מסמךISOמסכםבנושא
איוודאותבמדידהיצאכברבשנת,1995
אולםטיוטתמסמךראשוניבנושאאיוודאות
הדגימה) ,אשר ברוב המקרים  היא הגורם
הדומיננטיבאיוודאותהתוצאה(,הופצהלהערות
רקבשלבי.2006

לצורךהמחשה,ניקחמקרהשלחקלאיהמספק
חסהלשוקהאירופיהמשותף.קיימתבשוק
מגבלהלאחוזחנקןבעלים.
התוצאהאותהמקבלהחקלאיהיאערךכלשהו
שנסמןאותוב–.Bבנוסףלכךמקבלהחקלאי
אתהערכתאיוודאותהמדידה.נסמןאותה
ב–.Uבדרךכלל Uהוא2סטיותתקן).(S
הנוסחהתהיהאםכן.B±2Sכאשרהתוצאה
מהמעבדה)במקריםבהםמדוברעלערךסף
עליון(תהיהנמוכהמהערך2Sײַ,Bהחקלאי
יכוללהניחבוודאותשלכ–95%כיסחורתו
לאתיפסלע"יהלקוחותו/אוהרשויות.ככל
שהתוצאה גבוהה מהערך   B –2 Sעולה
ההסתברותכיהסחורהתיפסל).גםכאשר
הערךהנומינלישלהתוצאהעדייןנמוךמערך
הסף(.במקריםגבולייםאלוחשובכיSתהיה
קטנהככלהאפשר.ניתןלהקטיןאת Sע"י
טיפולב–2מרכיביה.כלומר,אועלידיחזרות
על האנליזה או על ידי הגדלת המדגם.

שיקולי החקלאי
בחירתהדרךהמועדפתהיאעלידיבדיקת
עלות/תועלת של שני מרכיבים אלו.
ישלהשקיעמשאביםבצמצוםהרכיבהגדול
יותר) .בדרך כלל הדגימה בשטח(.
ברורמחדגיסאכיהחקלאיאינוששלאפשרויות
אלו שמשמעותן היא הגדלת עלויות.
מאידךגיסא,החקלאיחוששמדחייתהסחורה.
מולעלויותהקטנתאיוודאותהבדיקהישלהציב
את עלות הדחייה של התוצרת החקלאית
וההסתברותלמימושה.
גםפרמטריםאלוניתניםלהערכהכמותית.
הדרךהמקובלתוהקלהביותרהיאלהכפיל
את הנזק של דחיית הסחורה בהסתברות
שאירועשליליזהאמנםיקרה.ישלשיםלבכי
הערכת עלות הנזק תלויה בנסיבות.
עלות פסילת סחורה ליצוא ,העשויה
כאלטרנטיבהלהימכרבשוקהמקומי,אינה
גבוההכמועלותהשמדתסחורהבנמלהיעד
בחו"ל שמשמעותה הפסד טוטאלי.
בנוסף לכך יש לשקלל את עלויות הפסד
המוניטין ,כניסה ל"רשימה שחורה" וכו'.
גורם נוסף שיש לשקללו הוא גודל משלוח
הסחורההנשלחלבדיקה.
ההסתברות"להיתפס"עלידיהרשויות,כאשר
המשלוחלאעונהלקריטריוניהאיכות,עולהככל
שהמשלוחגדוליותר).ערךאיוודאותהדגימה
שלהרשויותהאוכפותאושלהלקוחותקטןככל
שהמשלוח גדול יותר ונלקחים ממנו יותר
מדגמים(.

סיכום
סיכום

מהאמור לעיל אנו למדים כי האינטרס של
החקלאיהואשימושבגישתFit for Purpose
לשיטתהבדיקה.בפועללמבוצעבשטחכיום
אין קשר לצרכים הריאליים של החקלאי
מהסיבותהבאות:
המעבדה בודקת על פי פרוטוקול/נוהל
עבודהשלהבעודשבדרךכללהחקלאי
לאמתענייןבאיהוודאותשלפרוטוקולזה.
הדגימהנעשיתעלידיהחקלאיאוהפקחשל
הרגולטורללאחישובסטטיסטישלמידת
הייצוגשלהמדגםאתהמשלוחלגביוצריך
לקבלהחלטה.
לא מבוצעת הערכה כמותית של
ההסתברות "להיפסל" על ידי
הרשויות/קנייניםבחו"ל.
גישהזומתפקדתמצויןכאשרערכיהמשלוח
רחוקים מערכי המפרט הנדרש לתוצרת
החקלאית.במצבים"אפורים"גישהזואינה
אופטימלית בלשון המעטה .הסיבות
להשתמרות השיטה למרות שהיא אינה
אופטימליתלמגדלהן:
חוסר ראייה כוללת של המערכת,
שמרנות ורתיעה מגורמים לא מוחשיים
ומאיימיםכ"הערכתאיוודאות"",הסתברות
סטטיסטית"
הצורךלהקיםמסדנתוניםרלבנטישלאי
וודאותהבדיקותהשונות,איוודאותהדגימה,
דרישותהלקוחותוכ"ו.

פתרונות אפשריים
הסיכוניםשהוזכרולעילהנובעיםמהחלטה
שגויה על סמך תוצאות המעבדה  ,ניתנים
להערכה כמותית במונחים פיננסיים .
עלויות ביצוע בפועל של הדגימה והאנליזה
הכימית ניתנות אף הן להערכה פיננסית.
האינטרס של מזמין הבדיקה הוא להגיע
לאופטימום )מינימום( של העלות הכוללת.
האופטימוםהזהעשוילהשתנותביןבעליהעניין
השוניםהמשתמשיםבתוצאות)החקלאי,הקניין,
הרגולטור(.
מילויהדרישההחדמשמעיתל"שיפורמתמיד"
המעוגנתבתקנים)ISO 9001: 2000המיושם
בד"כע"יהחקלאי(ו–ISO/IEC 17025: 2005
)המיושםבד"כע"יהמעבדות(עשוילשפראת
המצבהקייםולחסוךבעלויות.
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ILAC CELEBRATES 30 YEARS

הרשות האמריקאית לאנרגיה אטומית מכירה בתעודות
כיול של מעבדות מוסמכות מהעולם
.אנו מפרסמים כאן את הודעתו של ארגון ההסמכה האמריקאי על ההסכמה שהושגה על ידי הרשות האמריקאית לאנרגיה אטומית
זאתבתנאישהמעבדות,ISO/IEC 17025עלפיהסכמהזותכירהרשותהאמריקאיתבתעודותכיולשמונפקותעלידימעבדותמוסמכותלפי
.ILACהוסמכועלידיארגוןהסמכההחתוםעלהסכםההכרהההדדיתבמסגרת
.כידוע גם הרשות שלנו חתומה ומוכרת במסגרת זו ולפיכך הסמכת המעבדות על ידינו תביא להכרה בתעודותיהן בארה"ב

• The calibration certificate/report shall include
identification of the laboratory equipment/standards
used;
• The calibration certificate/report shall include asfound, as-left data, regardless of the need for
adjustment or repair;

(International Laboratory Accreditation Cooperation
1977-2007)
ILAC is the international cooperation of laboratory and
inspection accreditation bodies which this year celebrates
its 30th anniversary. One of the primary aims of ILAC
is the removal of technical barriers to trade.
Imagine you are importing toys from another country.
The toys have been tested in that country by a laboratory
which says it meets international safety standards. But
how do you convince your authorities that the tests
–and results – are genuine?

ILAC NEWS
In a ‘good news’ regulator acceptance story, certain
utilities of the United States Nuclear Regulatory
Commission (NRC), have announced that they will
accept endorsed calibration certificates/reports from
ILAC MRA partners, but with small applications to the
ISO/IEC 17025 reporting requirements. In what the
NRC is calling their ‘Nuclear Caveat’ for ISO/IEC 17025
accreditation, ILAC MRA partners need to ensure that
their accredited calibration laboratories are aware of
this caveat. The four additional requirements that would
be needed for the additional ‘Nuclear Caveat’ are:

Media

• Well defined and documented measurement assurance
techniques or uncertainty analyses may be used to
verify the adequacy of the measurement process. If
such techniques are not used, the collective uncertainty
of the measurement standards shall not exceed 25%
of the acceptable tolerance for each characteristic
being calibrated. This is typically referred to as the
four-to-one ratio;
• The calibration certificate/report shall include reference
to the Quality Manual and the revision or date.

All ILAC MRA signatory accredited calibration laboratories
seeking to have their calibration certificates/reports
accepted by the NRC must be sure to include these
additional items on their certificates/reports. For
additional information, please contact Mr. Peter Buzzard
(Peter.Buzzard@pseg.com).

That dilemma was a major impediment to international
trade 30 years ago, but today, thanks to a handful of
pioneers, things have changed for the better.
The ability of authorities to trust technical standards
and procedures from different countries reaches an
important milestone this year - with the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) celebrating
30 years of helping the world's economies overcome
technical barriers to trade.
ILAC’s evolution was prompted by the Tokyo round of
international trade negotiations under the General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The outcome
was the GATT Standards Code, an agreement between
a number of the member states encouraging recognition
of the equivalence of different standards, and the variety
of testing and accreditation regimes.
ILAC’s Chair, Daniel Pierre said:

release
that mutual recognition agreements between
accreditation bodies meant any laboratory, anywhere
could have their test results recognised as reliable. ILAC
from its inception has worked to create an international
framework to support international trade through the
removal of technical barriers. This is now recognised
through the ILAC Mutual Recognition Arrangement
(MRA) ILAC Arrangement The Arrangement came into
effect on 31 January 2001. The ILAC Arrangement
provides significant technical underpinning to
international trade.
The key to the Arrangement is the developing global
network of accredited testing and calibration laboratories
that are assessed and recognised as being competent
by ILAC Arrangement signatory accreditation bodies.
The signatories have, in turn, been peer-reviewed and
shown to meet ILAC's criteria for competence. Now
that the ILAC Arrangement is in place, governments
can take advantage of it to further develop or enhance
trade agreements.
Fifty eight signatories, representing 46 economies have
now signed the ILAC Mutual Recognition Arrangement,
enhancing the acceptance of products and services
across national borders,” Mr Pierre said.
Further information about ILAC is available from the
website at http://www.ilac.org/aboutilac.html
To download historic ILAC photos go to:
http://www.ilac.org/Photos

“The first conference on International Laboratory
Accreditation, was convened in Copenhagen in 1977
by Mr Per Lund Thoft of the Ministry of Trade,
Denmark with the support of Dr Howard Forman of
the US Department of Commerce. Twenty countries
from around the world, the EEC Commission and
ISO accepted their invitation.”

מינוייםחדשים
ריחן ניב
במסגרתתפקידההיאאחראית.בתפקידמנהלתמבדקים,2007 ריחןניב!ריחןהחלהאתעבודתהברשותבנובמבר
ריחןאחראית,בנוסף.מעבדותהאלקטרוניקהובריאותואיכותסביבה,עלתכנוןהמבדקיםהשנתיבתחוםהתשתיות
עלכלההכנותהאדמיניסטרטיביותלקראתהמבדקומעקבשוטףאחרהפעולותשלסיוםהמבדקעדמתןהסמכה
ריחןבעלתתוארראשוןבביולוגיהובמהלךתוארשניבמנהלעסקים.למעבדהכוללהנפקתתעודתהסמכה
. R&D Sourcing Specialist   ריחן עבדה בחברת "פריגו" בתפקיד.( באר שבע,)אוניברסיטת בן גוריון

The conference gave countries that already had, or
were planning accreditation schemes an opportunity
to compare notes and experiences. The delegations
with practical experience were The National Testing
Board of Denmark (1977), NVLAP US Department of
Commerce (1976), BSI's System of the Registration of
Test House, UK (1977) NATA - Australia (1947) and
TELARC - New Zealand (1973).
The outcome of that first ILAC conference was the idea

ILAC Task Force B Meeting, London 1979.
Main picture left: John Gilmour, NATA, Australia. Foreground
right, Peter Forrest, UK.
Photo provided courtesy of John Gilmour, Australia.
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מענה לאי התאמות  -מה מצפים ממך ברשות?
בודקיהרשותנתקליםבמעבדותבאיהתאמותכנגדהתקן,הנוהל,
הסכםהפיקוח,דרישותהרשותועוד.
במצבזהמושארבמעבדהטופסאשרבומנוסחותאיההתאמות.בנוסף
לאיההתאמהניתןלמצואבטופסאתהתייחסותהבודקהמציינתאי
התאמהלמה?לעתים)אךאיןזהמחובתושלהבודק(ימצאבוגםסיווג
איההתאמה.איהתאמהמסווגתברמה1כאשרקייםסיכוילהשפעה
עלתוצאותהמעבדהאוכאשרישאיהתאמהכנגדהסכםהפיקוחואילו
היאמסווגתרמה3כאשראיההתאמההיאנקודתית.כאשרמוצאים
מספראיהתאמותברמה3המהוותאיהתאמהכנגדאותוסעיףעולה
החששכידבראיההתאמותמסכןתוצאותאומעידעלבעיהמערכתית
ולפיכךהןמקובצותלאיהתאמהאחתבדרגה.2
בנוסףמעיריםהבודקיםהערות.הערותאלהעלולותלהתפתחולהיות
איהתאמותאולגרוםלבעיותבעתיד.
האםצריךלהגיבעלאיהתאמותברמה3אועלהערותשהעירו
הבודקים?
המעבדהמחויבתלהגיבעלכלאיהתאמהשנמצאתבמעבדהללא
תלותבסיווגה.אנומצפיםמהמעבדהלהגיבגםעלהערות,לפחותברמה
עקרונית,תוךהתייחסותלתכניתהעבודהשלהמעבדה.ההתייחסות
להערותצריכהלהיותבמסגרתשלפעילותמונעת.
בכלמקרה,אנומצפיםכיהנהלתהמעבדהתבחןאםאיההתאמההינה
נקודתיתאושניתןלמצואעודאיהתאמותכאלהבשיטותשונות,אצל

עובדיםשוניםובתחומיםאחריםבהםעוסקתהמעבדה)בחינהרוחבית(.
גםאםאיההתאמהמסווגתעלידיהבודקברמתסיווג3איןזהאומרכי
הבעיהאינהרחבהיותראלאשהבודקהמבצעבדיקהמדגמיתלאיכול
היהלאתראתעומקהשלהבעיה.הרשותמניחהכיהנהלתהמעבדה
מעונינתללמודמהבעיותשנתגלוולמנועככלהניתןבעיותכאלהבכל
תחומיעיסוקהשלהמעבדה.

דרישות מינימום למעבדות המבקשות הסמכה בתחום
תבחיני מזיקים בצמחים
המסמך:

Basic requirements for quality management in plant pest
diagnosis laboratories

מהווהאתדרישותהמינימוםלמעבדותהמעונינותבהסמכהבתחוםזה.
במידהוישארגוןהמעוניןבהכרהשלמשרדהחקלאות,עליולפנותלאתר
המשרדבכתובת.www.moag.gov.il
במקרהשלאיהתאמהביןדרישותהמסמךודרישותמשרדהחקלאות–
דרישותהמשרדגוברות.

˙˙Â˘¯Ï†¯Â˘Ú‰†ÚÂ¯È‡Ó†˙ÂÙÒÂ†˙ÂÂÓ

ברשותהוחלטכיתינתןלמעבדותתקופהשלשנהליישםתקןזה,מכאן
שהתקן יחייב את המעבדות החל מאוגוסט .2008
איהתאמותלמסמךזה,שתמצאנהבשנההקרובהבמעבדות,תסווגנה
כהערותבמטרהלהסבאתתשומתהלבלנושאיםשיידרשעליהםמענה
מרגעשהתקןיחייב.

רשימת המעבדות ופירוט תחומי הסמכתן

מהםהצעדיםשעלהמעבדהלנקוט?
מבדק רוחבי לבחינת הימצאותן של אי התאמות דומות.
מציאתהסיבהלהתהוותאיההתאמה.
דיוןוהחלטהלגביהפעולותהמתקנותשישלנקוט,לוחזמניםואחראים
לביצועןומדדיםלבחינתמידתהפתרוןשלהבעיה)פעילותמונעת
ובדיקתשיפורמתמיד(.
ביצוע הפעולות המתקנות ,שהוחלט עליהן ,כמתוכנן.
 דיווח לרשות הכולל את סיכום הדיון )בנקודה השלישית לעיל(,
הפעולותהמתקנותשננקטו)אוינקטו(והמצאתסימוכיןלביצוען
)נוהלמתוקן,מסמכיםהמלמדיםעלהדרכה,קניתמכשור,כיול
הציוד,החלפתחומריםוכד'(.
מעקב אחר האפקטיביות של הפעולות שננקטו על פי המדדים
שנקבעומראש.
סקירתכלהתהליכים,ממצאימבדקים,פעולותמתקנותובדיקת
אפקטיביותיכללובסקרהנהלהשלהמעבדה,עלפידרישותהתקן.

תאריךמחייבלמעבדות

המידע להלן הינו מידע כללי ואין ללמוד ממנו על היקף ההסמכה המדוייק של המעבדה.
לקבלת מידע בדבר תחומי ההסמכה המפורטים ,יש לפנות לאתר הרשות בכתובתwww.israc.gov.il :
במדור מעבדות מוסמכות  /שם המעבדה או לרשות בטלפון .03-9702727

הסמכה

המעבדה המרכזית לחלב–התאחדות מגדלי הבקר ,מאמ"צ
נגב–מעבדהלאבחוןמחלותצמחיםתחנתנסיונותגילתמנהלהמחקר
החקלאי,גיאוטכנולוגיהבע"מ,אגרילאבבע"מ,בל"הבדיקותללא
הרסבע"מ,הוסמכולאחרונה.
שםהמעבדהוכתובתה

טכנולוגיות

כימיהוביולוגיה

תוקף
הסמכהעד

.1בדיקתמזוןומשקאות–
המעבדההמרכזית
לחלב–התאחדותמגדליהבקר בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה
ברקת20ת.ד3015
פארקתעשיהצפוני
קיסריה38900
טל04–6279704:
פקס04–6273852:

07.08.2009

מאמ"צנגב–מעבדהלאבחון .1בדיקתמוצריםחקלאיים
–בדיקותביולוגיות,
מחלותצמחיםתחנתנסיונות
חיידקים,פטריותושמרים
גילתמנהלהמחקרהחקלאי
ד.נ.נגב85280
טל08–9928661:
פקס08–9926337:

18.03.2009

המעבדההרשמיתלבדיקתזרעיםהמכוןלמדעיהצמח–מרכזוולקנימנהל
המחקר החקלאי  ,המעבדה לכימיה–ענף הכימיה של מכון התקנים,
המבדקההכימית)ע"שאיליוףובנטור(בע"מ,איגודעריםחדרהלשמירת
איכותהסביבה,ארנימילרמעבדותבע"מ,מעבדתאיכותהמיםשל
חברתהגיחוןבע"מ,ויינדקסישראל,החברההישראליתלחקרמדעי
החיים–היחידהלאיכותהסביבה,מכוןהמתכותהישראלי–מוסדהטכניון
למו"פבע"מ,מגנוסהנדסהואחזקהבע"מ,איי.קוםציודמדידהטכנולוגי
)ישראל(בע"מ,סיסטםמעבדותמתקדמותבע"מ,מבדקהצפוןבע"מ,
מגאמאהנדסהטכנולוגיותותוצריםבע"מ,אסיתהנדסה)(1985בע"מ
מעבדות קרקע ודרכים הוסמכו מחדש .להלן פירוט תחומי ההסמכה:

שםהמעבדהוכתובתה

הנדסה

גיאוטכנולוגיהבע"מ
ת.ד16048
אשדוד77644
טל08–8550683:
פקס08–8540730:

.1בדיקתביסוסהמבנה– 09.10.2009
בדיקותפיזיקליות

אגרילאבבע"מ
א.תעשיהבארטוביה
ת.ד927
קריתמלאכי83109
טל08–8600537:
פקס08–8600563:

.1בדיקתקרקע,אגרגטים 09.10.2009
ומים–בדיקותכימיות,
כימיהקלאסית

בדיקותלאהורסות
בל"הבדיקותללאהרס
בע"מ
חלוציהתעשיה10
ת.ד,2633.
חיפה31025
טל04–8412608:
פקס04–8490649:

הסמכהמחדש

.1בדיקתמוצריתעשייה– 31.07.2009
בדיקותלאהורסות.
.2בדיקתמיכליםוצנרתלחץ
–בדיקותלאהורסות.

עדכונים
טכנולוגיות

כימיהוביולוגיה

תוקף
ההסמכהעד

המעבדההרשמיתלבדיקת .1בדיקתמוצריםחקלאיים
זרעיםהמכוןלמדעיהצמח,
–בדיקותביולוגיות,
מרכזוולקני
נביטהוניקיון)כולל
מנהלהמחקרהחקלאי
הרחבהבטכנולוגיהזו(.
ת.ד6
ביתדגן50250
טל03–9683463:
פקס03–9683889:
המעבדהלכימיה–ענף
31.05.2010
.1בדיקתמזוןומשקאות
הכימיהשלמכוןהתקנים
–בדיקותכימיות,כימיה
חייםלבנון,42
קלאסית)כוללהרחבה
תלאביב69977
וצמצוםבדיקות
טל03–6465132:
בטכנולוגיהזו(.
פקס03–6465036:
.2בדיקתמזוןומשקאות
–בדיקותכימיות,
כרומטוגרפיה)כולל
הרחבהוצמצוםבדיקות
בטכנולוגיהזו(.
.3בדיקתמזוןומשקאות
–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה)כולל
הרחבהוצמצוםבדיקות
בטכנולוגיהזו(.
.4בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות,
כימיהקלאסית)כולל
הרחבהוצמצוםבדיקות
בטכנולוגיהזו(.
.5בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות,
כרומטוגרפיה
.6בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה)כולל
הרחבהוצמצוםבדיקות
בטכנולוגיהזו(.

20.07.2010

רשותון
10

רשימת המעבדות ופירוט תחומי הסמכתן
המידע להלן הינו מידע כללי ואין ללמוד ממנו על היקף ההסמכה המדוייק של המעבדה.
לקבלת מידע בדבר תחומי ההסמכה המפורטים ,יש לפנות לאתר הרשות בכתובתwww.israc.gov.il :
במדור מעבדות מוסמכות  /שם המעבדה או לרשות בטלפון .03-9702727

שםהמעבדהוכתובתה

טכנולוגיות

המבדקההכימית)ע"ש
איליוףובנטור(בע"מ
קיבוץביתהעמק25115
טל04–9960682:
פקס04–9960559:

.1בדיקתאויר–בדיקות
כימיות,כרומטוגרפיה
ודיגום
.2בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות,
כימיהקלאסית
.3בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה
.4קרקע,אגרגטיםומים–
בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה

כימיהוביולוגיה)המשך(

תוקף
ההסמכהעד
08.07.2010

איגודעריםחדרהלשמירת .1בדיקתקרקע,אגרגטים 05.04.2011
איכותהסביבה
ומים–בדיקותכימיות,
שועלישמשון,6
כימיהקלאסית.
ת.ד,3041.
.2בדיקתקרקע,אגרגטים
חדרה38130
ומים–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה.
טל04–8412608:
פקס04–8490649:
ארנימילרמעבדותבע"מ .1בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים:בדיקותכימיות,
דרךחברון,60126באר
כימיהקלאסית.
שבע84899
.2בדיקתקרקע,אגרגטים
טל08–6276754:
ומים:בדיקותכימיות,
פקס08–6231555:
ספקטרוסקופיה.
מעבדתאיכותהמיםשל
חברתהגיחוןבע"מ
תאגידהביובוהמיםשל
ירושלים
הפסגה,70ביתוגן
ירושלים96382
טל02–6440304:
פקס02–6413055:

ויינדקסישראל
גיבוריישראל20
אז"תקרייתנורדאו
ת.ד8113.
נתניה42504
טל09–8652375:
פקס09–8652426:

14.08.2010

מגנוסהנדסהואחזקה
בע"מ
רחובפארן6
אזורהתעשייה
יבנה81100
טל08–8652375:
פקס08–8652426:
איי.קוםציודמדידה
טכנולוגי)ישראל(בע"מ.
גלגליהפלדה,6
ת.ד,12545.
הרצליה46733
טל09–9567665:
פקס09–9657665:

דיגום

.1קרקע,אגרגטיםומים–
דיגום.
.2מכליםוצנרת–דיגום.

החברההישראליתלחקר .1אווירמארובות–דיגום
מדעיהחיים–היחידה
לאיכותהסביבה
רח'ראובןלרר,ת.ד139.
נסציונה70451
טל08–9402190:
פקס08–9402192:

09.10.2010

.1בדיקתמיכלילחץ–
תכןוביצוע.
.2בדיקתמיכליות–תכן
וביצוע.
.3בדיקתמתכות–
בדיקותכימיות.
.4בדיקתמתכות–
בדיקותפיזיקליות.

07.10.2010

מטלורגיה

טכנולוגיות

כיול

.1זרימהנוזלואוויר.
.2טמפרטורה.
.3כוחמומנטלחץ.

.1זרםישרותדרנמוך.
.2תדרגבוה,זמן.

15.09.2010

הרחבה

הורחבההסמכתןשלבקרתאיכות–הזרעג'נטיקסבע"מ,המעבדה
הארציתלבריאותהציבורע"שפליקס,משרדהבריאות–מדינתישראל,
מעבדתהחברהלשירותיאיכותהסביבהבע"מ,המכוןלמיקרוביולוגיה
שלמזוןומצריצריכהבע"מ,בתיזיקוקלנפטבע"מ–אשדוד,מעבדת
בקרתאיכות–גדיבתעשיותפטרוכימיותבע"מ,מילודע–שירותיתעשיות
ביולוגיות,איזוטופבע"מ,גבישואףבע"מ.להלןפירוטתחומיההרחבה:

שםהמעבדהוכתובתה

טכנולוגיות

כימיהוביולוגיה

בקרתאיכות–הזרע
.1בדיקתמוצריםחקלאיים
ג'נטיקסבע"מ
–בדיקותביולוגיות,
ברורים,ד.נשקמים79837
נביטהוניקיון)הרחבה
טל08–8509998:
בטכנולוגיהקיימת(.
פקס08–8600561:
המעבדההארציתלבריאות .1בדיקתקרקע,אגרגטים
הציבורע"שפליקסמשרד ומים–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה)הרחבה
הבריאות–מדינתישראל
אבוכביר,תלאביב 61082בטכנולוגיהקיימת(.
טל03–5158686:
פקס03–6826996:

תוקף
הסמכהעד
07.03.2010

הנדסה

מבדקהצפוןבע"מ
הצורף1
אזורהתעשייה
נצרתעילית17105
טל04–6570842:
פקס04–6555870:

.1בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות
ופיזיקליות
.2בדיקתבטון,חיפויים
וחומריגלםלייצורבטון–
בדיקותפיזיקליות
.3בדיקתממדים,מקלטים
ונגרותבמבנים–תקינות
והתקנה
.4בדיקתמערכותמבנה–
תכןוהתקנה
.5בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות
ופיזיקליות

מגאמאהנדסהטכנולוגיות .1בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות
ותוצריםבע"מ
ופיזיקליות
התעשייה,47נשר
.2בדיקתבטון,חיפויים
תלחנןחיפה36601
וחומריגלםלייצורבטון
טל04–8214628:
–בדיקותפיזיקליות
פקס04–8214629:
.3בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות
ופיזיקליות
.1בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות
ופיזיקליות
.2בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות
ופיזיקליות

11.08.2010

12.08.2010

10.11.2010

מעבדתהחברהלשירותי .1בדיקתאוירבסביבת
עבודהײַדיגום.
איכותהסביבהבע"מ
.2בדיקתאוירפתוחײַדיגום.
ת.ד5743
.3אויר–בדיקותכימיות,
בארשבע
כרומטוגרפיה.
טל08–6503708:
.4אויר–בדיקותכימיות,
פקס08–6503700:
ספקטרוסקופיה.
.5בדיקתקרקעאגרגטים
ומיםבדיקותכימיותכימיה
קלאסית.
.6קרקע,אגרגטיםומים–
בדיקותכימיות,
כרומטוגרפיה.
.7בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה.
המכוןלמיקרוביולוגיהשל .1בדיקתמזוןומשקאות– 26.09.2009
בדיקותכימיות,
מזוןומוצריצריכהבע"מ
כרומטוגרפיה.
דרךהשלום,9
.2בדיקתמזוןומשקאות–
ת.ד291.
בדיקותכימיות,כימיה
נשר36601
קלאסית.
טל04–8207074:
פקס04–8210702:
בתיזיקוקלנפטבע"מ–
אשדוד
ת.ד338.
אשדוד77102
טל08–8512022:
פקס8567730–08:

.1בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות,
כימיהקלאסית

12.11.2008

מעבדתבקרתאיכות–
גדיבתעשיותפטרוכימיות
בע"מ
ת.ד,32.
חיפה31000
טל04–8788984:
פקס04–8788981:

.1בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות,
כרומטוגרפיה
–טכנולוגיהחדשה

02.04.2008

מילודע–שירותיתעשיות
ביולוגיות
דוארנעאשרת25201
טל04–9853292:
פקס04–9853291:

.1בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה
)הרחבהבטכנולוגיהקיימת(.

22.12.2008

איזוטופבע"מ
ההדרים,101
אזורהתעשייההקלה,
אשדוד
טל08–8533915:
פקס08–8565321:
01.12.2010
גבישואףבע"מ
אליהושמיר5
משמרהשבעה50297
טל03–9605559:
פקס03–9604160:

צמצוםהיקףההסמכה

מהיקףההסמכהשלהמכוןלמיקרוביולוגיהשלמזוןומוצריצריכהבע"מ,
דיינסוןשקדבע"מ,המבדקהלבניןותשתיתבע"מצומצמועפ"יבקשת
המעבדות,בדיקותמהטכנולוגיותהבאות:

שםהמעבדהוכתובתה

טכנולוגיות

המכוןלמיקרוביולוגיהשל
מזוןומוצריצריכהבע"מ
דרךהשלום,9
ת.ד291.
נשר36601
טל04–8207074:
פקס04–8210702:

.1בדיקתמזוןומשקאות–
בדיקותביולוגיות,
חיידקיםפטריותושמרים

.1בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות,
כרומטוגרפיהודיגום

בדיקותלאהורסות
.1בדיקתמבנים,
תשתיותובטון–
בדיקותלאהורסות

.1בדיקתמוצרי
תעשיה–בדיקותלא
הורסות–בדיקות
רדיוגרפיות
.2בדיקתמיכליםוצנרת
לחץ–בדיקותלא
הורסות–בדיקות
רדיוגרפיות

דיינסוןשקדבע"מ
תרשיש,7
ת.ד4325.
קיסריה38900
טל04–6265331:
פקס04–6265330:

תוקף
הסמכהעד
26.09.2009

19.07.2008

הנדסה

המבדקהלבניןותשתית
בע"מ
המעפילים,44
עירגנים,קריתאתא
טל08–8492804:
פקס08–8492843:

.1בדיקתממדים,מקלטים
ונגרותבמבנים
.2מערכותמבנה–תכן
והתקנה

31.07.2008

הפסקתהשעייה

הוסרההשעייתןשלבדיקותבהיקףההסמכהשלהמבדקהלבניןותשתית
בע"מ,כמפורט:

שםהמעבדהוכתובתה

טכנולוגיות

המבדקהלבניןותשתית
בע"מ
המעפילים,44
עירגנים,קריתאתא
טל08–8492804:
פקס08–8492843:

.1בדיקתממדים,מקלטים
ונגרותבמבנים–
תקינותוהתקנה
.2בדיקתמערכותמבנה
–תכןוהתקנה

הנדסה

תוקף
הסמכהעד
31.07.2008

השעייהושינוייםבהיקףההסמכה

בתאריך29.08.2007הושעתהמהסמכתההמעבדהלפריוןהגברשל
המרכזהרפואיע"שחייםשיבאוכןעודכנושינוייםבנספחהיקףההסמכה
שלהארגוןכמפורט:

שםהמעבדהוכתובתה

הנדסה

כימיהוביולוגיה

בדיקותלאהורסות

02.06.2008

06.12.2008

סיסטםמעבדות
מתקדמותבע"מ
הירמוך1
יבנה81220
טל08–9422322:
פקס08–9421333:

אסיתהנדסה)(1985
בע"ממעבדותקרקע
ודרכים
קצרי,23ת.ד,630.
קריתאתא
טל04–8401243:
פקס04–8420652:

תוקף
ההסמכהעד
27.02.2010

.1בדיקתאספלטומוצרי
נפט–בדיקותכימיות
ופיזיקליות
.2בדיקתבטון,חיפויים
וחומריגלםלייצורבטון–
בדיקותפיזיקליות
.3בדיקתחומריםלבניה–
בדיקותפיזיקליות
)טכנולוגיהחדשה(
.4בדיקתמבנים,תשתיות
ובטון–בדיקותלא
הורסות
.5בדיקתממ"דים,מקלטים
ונגרותבמבנים
.6בדיקתמערכותכיבויאש
–תקינות,ותקנהובדיקות
שמישות
)טכנולוגיהחדשה(
.7בדיקתמערכותמבנה–
תכןוהתקנה
.8בדיקתקרקע,אגרגטים
ומים–בדיקותכימיות
ופיזיקליות

.1בדיקתקרקע,אגרגאטים 19.08.2010
ומים:בדיקותביולוגיות,
חיידקיםפטריותושמרים.
.2בדיקתקרקע,אגרגאטים
ומים:בדיקותכימיות,
כימיהקלאסית.
.3בדיקתקרקע,אגרגאטים
ומים:בדיקותכימיות,
ספקטרוסקופיה.

24.09.2010

מכוןהמתכותהישראלי
–מוסדהטכניוןלמו"פ
בע"מ
קריתהטכניון,
חיפה32000
טל04–8294473:
פקס04–8235103:

שםהמעבדהוכתובתה

עדכונים

רשותון
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31.07.2008

24.06.2008

טכנולוגיות

טכנולוגיותרפואיות

תוקף
הסמכהעד

המרכזהרפואיע"ששיבא.1 ,בדיקותמיקרוביולוגיה– 28.12.2008
תרבית)שינוייםבציוד
הנהלתאגףהמעבדות
הבדיקה(
דרךשיבא2
.2בדיקתנוזליגוףײַ
רמתגן
אנדוקרינולוגיה)צומצמו
טל03–5302356:
בדיקותבתוך
פקס03–5303506:
הטכנולוגיה(
.3בדיקתנוזליגוף–בדיקות
ביוכימיות)צומצמו
בדיקותבתוך
הטכנולוגיה(
.4בדיקתנוזליגוף–
גנטיקה,ביולוגיה
מולקולרית)צומצמו
בדיקות
בתוךהטכנולוגיה(
.5בדיקתנוזליגוף–
ציטוגנטיקהוציטוגנטיקה
מולקולרית)צומצמו
בדיקותבתוךהטכנולוגיה(

