ד

ין וחשבון

שנתי

לשנת
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תוכןעניינים

דבריו"רהמועצה

4

דברהמנכ"ל

5

מבנהארגוני

6

מידעעלהרשותודרכיההתקשרותעימה

7

עיקריהפעילותבשנת2002

11

עיקריהפעילותהמתוכננתלשנת2003

12

תקציבשנת2002ו2003-

13

חופשהמידעושקיפותהשלהרשות
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דבריו"רהמועצה

שלוםרב,

ה

רשותהלאומיתלהסמכתמעבדותהוקמהבשנת1997כתשתיתלאומיתלטובתהציבורבישראל.עלציבורזהנמנים
צרכנישירותיהמעבדה,אשרבאופןיומיומינסמכיםעלשירותיבדיקהומדידהוהתעשיהאשרמיצרתמוצריםליצורמקומי
ולצרכייצוא.
שמירהקפדניתעלסטנדרטיםגבוהיםבכלתחומיהעשיההינהאחתמחובותיההמרכזייםומסימניההיכרשלכלמדינהמתוקנת.
כללראשוןבשמירהעלסטנדרטיםהינוהכשרתהגופיםהבודקיםוהתאמתהסטנדרטיםשלהםלתקןהבינלאומיולצרכים
המקומיים.זהותפקידהשלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותובכוונתהלפעוללהגדלתמעגלהמעבדותהמוסמכותבתחומים
רביםומגוונים.
הרשותשמהבראשסדרהעדיפויותשלהטיפולבנושאיםבעליהיבטבתחוםהבריאות,הבטיחותואיכותהסביבה.כפועליוצא
פעלההרשותבשנההאחרונהלהעמיקאתהידעולאפשרהסמכהשלמעבדותהעוסקותבתחומיםאלה.
עםכניסתילתפקידיו"רהרשותאפעללהעמקתהמודעותלפעילותהבכלתחומיהחיים,תוךמתןשירותשקוףואמיןלמעבדות
ולרגולטוריםהשוניםהמסתמכיםעלשירותיהןשלמעבדותמוסמכותלצורךקבלתהחלטות.
אנימאחללמעבדותהמוסמכותהצלחהושיפורמתמיד.לאלושעושיםאתהדרךהארוכהבתהליךההסמכהאומרכייכולת
התמדהודבקותבמטרהיאפשרואתהשגתהיעדהמבוקש.
אנימברךאתצוותהרשותעלהשגיובתחוםהבינלאומיועלעבודתוהמסורהתוךחתירהלמצוינות.
בברכה,
פרופ'מרדכישני
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דברהמנכ"ל

ה

רשותהלאומיתלהסמכתמעבדותמהווהנדבךחשובבתשתיותהאיכותבמדינתישראל.
בשנת2002חתרההרשותלהעמקתפעילותהבתחומיםחדשיםבהתאםלסדרהעדיפויותשנקבעעלידימועצתהרשות.
בתחוםהבריאותהוסמכהבשנת2002המעבדההראשונה-מעבדתבנקהדםהמרכזיתשלמגןדודאדום.מעבדותרפואיות
נוספותמכינותעצמןלהסמכהואנומקויםשהסמכהזותוענקבמהלך.2003תהליךההכנהשלהמעבדותהרפואיותהראשונות
לווהעלידיהרשותבמסגרתתכניתהפיילוטשהחלהבתחילתהשנה.המעבדותעובדותלפיהתקןהמיוחדלמעבדותרפואיות
ISO 15189שפורסםבתחילתשנת.2003מעורבותהרשותבהכנתו,במסגרתארגון,ISOאיפשרהעבודהלפיתקןזהתוךכדיהכנתו.
עובדהידועההיאכילמרותשהמעבדותהרפואיותמהוותנתחקטן)פחותמ(5%-מתקציבהמערכתהרפואית,כ75%-מההחלטות
הרפואיותמתבססותעלתוצאותיהן.לפיכך,השקעהבאיכותהבדיקותשלהמעבדותהרפואיותעשויהלשפראתקבלת
ההחלטותובכךלחסוךסבל,טיפוליםמיותריםוהוצאותרבותלמערכת.
בהתאםלהחלטתמועצתהרשותהוסמכההמעבדההראשונההעוסקתבבדיקתמכלילחץ.הכניסהלתחוםזה,כמוגםלתחום
מתקניהרמה,תאפשר,אנומקוים,העלאתרמתהבדיקותהמבוצעותבשוקובהתאםלכךשיפוררמתהבטיחותשלמכלילחץ
ומתקניהרמהלטובתהציבור.

בהתאםלהחלטתפיקודהעורףהרחבנוהשנההסמכתמעבדותלבדיקותמקלטים,נושאנדרשלפנימלחמתארה"בבעיראק.
בשנת2002השלימוהמעבדותאתהמעברלעבודהעלפיהתקן.ISO/IEC 17025ההתאמהלתקןדרשהמאמץרב.המעבדות
השקיעועבודהרבהבישוםסקרחוזהכךשתובטחהתאמתהשירותהניתןלצרכיהלקוח.הרשותמצידההשתדלהלהקלעל
המעבדותבאמצעותההנחיותשפורסמובגליונותשוניםשלהרשותוןובהםפורטהגישתנובנושאזה.ההנחיותהראשונות
שפורסמוהיולמעבדותכיול.בהמשךקיימנויוםעיוןללקוחותמעבדותהכיולעלמנתלשפראתההידברותוההבנהבין
המעבדותולקוחותיהן.פעילותזונחלההצלחהוההיענותהיתהרבה.
בנוסףהושקעמאמץמצדהמעבדותלתקףאתשיטותהבדיקה ,להעריךאתאיהוודאותהמלווהאתתוצאותיהןונושאים
נוספיםשהודגשובתקןהחדש.
בשנת2002הוסמכולראשונהמעבדותלבצעדיגוםולתתחוותדעת.כמוכןהוענקולראשונההסמכהמורחבתמסוג.C
פרוייקטגדולשהוקדשולומאמציםרביםמבחינתהרשותהיהניסוחמחודששלמסמכיהיקףההסמכהבכלהתחומים.הפרוייקט
נערךבשיתוףפעולהמלאעםהמעבדותהמוסמכותשאתהערותיהןהשתדלנוליישם.הפרוייקטנערךלטובתלקוחותהמעבדות
אשרהתקשולהשוותביןהיקףההסמכהשלמעבדותשונות.האחידותתאפשרגםהתקנהשלמנועחיפושאשריקלעל
הלקוחותלהתמצאבמסמכיםהמפורטיםהמתאריםאתהיקפיההסמכהשלהמעבדות.
אנומקויםשהניסוחהחדשברורדיוויקלעלהמשתמשיםבו.נשמחלהערותהציבור.
עובדיהרשותעושיםמאמציםרביםלייעלאתעבודתהרשותמחדולהעלותאתערךההסמכהמאידך.
התייעלותהרשותמתבטאתבשינוישיטתהפיקוחוהתמחורשלההסמכה.עלפיהשיטההחדשהמוקדשיםמבדקיההסמכה
לבחינתכלההיבטיםהמקצועייםשלהמעבדות.בחינהכזומאפשרתביצועמבדקיפיקוחבמתכונתמצומצמתיותר.מטרת
שיטתהתמחורהחדשהלאפשרשקיפותיתרותכנוןתקציבילמעבדותומעודדתקבלתהסמכהלכלהבדיקותבטכנולוגיהבה
המעבדהמוסמכתוזאתעלמנתלמנועהטעיתהציבור.יחדעםזאתאנומבקשיםמהציבורלבחוןאתהיקףההסמכהשל
המעבדהולהיעזרבשירותיהבאופןמושכל.
עלמנתלהעלותאתערךההסמכהמשתפתהרשותפעולהעםמרביתהרגולטוריםבמשקהישראלי.בנוסףנחתםהסכםהבנות

עםמשרדאיכותהסביבההאמריקאי,EPA-בתחוםה.GLP-הרשותהוזמנהבאופןרשמילייצגאתישראלבועדתהGLP-
של ארגון המדינות הכלכליות המפותחות .OECD -אנו מקוים להיות מוכרים על ידי שני ארגונים  אלה במהלך .2003
במסגרתהפעילותהבינלאומיתמתקיימיםמגעיםביןמשרדהתקשורתהישראליומשרדהתקשורתהאמריקאיFCC-עלמנת

לאפשרהכרהבמעבדותמוסמכותעלידיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות.
אניתקוהשמספרהמעבדותהמוסמכותימשיךלעלותואיכותהמדידהתשתפר.
ברצונילהודותללקוחותינוולגופיםהרגולטוריםאתםאנועובדיםעלהאמוןשנתנובנו
ולעובדיהרשותעלהמאמץהמתמשךוההשקעההעצומהבשיפורהאיכות.
ד"ראורנהדריזין
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מבנהארגוני

מועצה
פרופ'מרדכישני-יו"ר
ד"רמריםולדמן
גב'רנהנאמן
גב'זיוהגרין
מרגרישהדייטש
מרמיכאלביקסון
מריחיאלאסיה

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

מנהלת
הבטחתאיכות
טינהאנגלהרד

מנהלת
מערכותמנהל
והדרכה
עיריתסידס

אחראית
מיחשוב
אילניתברויידה

6

יועצת
משפטית
ודוברת
עו"דרויטל
)ירחי(סוסובר

מזכירות
אורטלשירו
תמרבר

ראשענף
ביולוגיה,
כימיה
וGLP-
אתיפלר

ראשענף
הנדסה
צביאדלשטיין

ראשענף
כיול
סרגיי
יעקובסון

בודקים
מקצועיים

בודקים
מקצועיים

בודקים
מקצועיים

ראשענף
פיתוח
זהבהנזרי
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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) GLPמדינתישראלחתמההסכם
להכרההדדיתבנושאGLPעםהקהיליההאירופאית.כמוכןנחתםהסכםהבנותעםEPAבארה"ב.הסכםההבנותיהפוךלהסכם
הכרההדדיתעםביקורמשלחת EPAבארץבמעבדותהמוכרותוברשותהלאומיתלהסמכתמעבדות.בסוףהשנההוזמנה
מדינתישראללהשתתףכמשקיפהבועדההעוסקתבנושאזהבארגוןהמדינותהכלכליותהמפותחות.OECD-
מתקנימחקרישראלייםהמעוניניםלהשתתףבניסוייםפרה-קלינייםבתחומיתרופות,קוסמטיקה,חמריהדברה,תוספימזון
ורעלים,נדרשיםלקבלהכרהעלכךשהםפועליםעלפיכלליה.GLP-הרשותמבצעתמבדקיםעלפיהדירקטיבותשל,OECD
EPAאו.FDA
עדסוףשנת2002קיבלוהכרהכזוחמישהמתקנימחקרפרה-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

„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â

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:

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

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

מנהלתמערכותמנהלוהדרכה

עיריתסידס

B.Sc, MBA

)03-5751690(206

irits@israc.gov.il

יועצתמשפטיתודוברת

רויטלסוסובר

עורכתדין

)03-5751690(209

revitals@israc.gov.il

ראשענףפיתוח

זהבהנזרי

B.Sc

)03-5751690(203

zahavan@israc.gov.il

אחראיתמיחשוב

אילניתברויידה

B.Sc

)03-5751690(213

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

„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â
עיקריהפעילותבשנת2002

ב

שנהשעברהשמנולנואתהמטרותהבאות:
הכרתהשוקהאירופי,ארה"בומדינות OECDבמערכת
ההכרהבמתקנימחקרהפועליםעלפיכללי.GLP
בחינהמחדששלתהליכיהעבודהלהשגתשיפורמתמיד.
הסמכהמחדשופיקוחעלהמעבדותלהטמעתISO/IEC

.17025

מבדקיםלמתקנימחקרהמוכריםעלפיכללי.GLP
הסמכתמעבדותחדשותבתחומיםחדשיםכמובדיקתארובות,
אבקמזיק,מעבדותרפואיותורפואהמשפטיתועוד.
הסברהושיווקפעילותהרשות.
הקנית ידע והדרכה בתחומים הקשורים בניהול איכות
במעבדות.
הקמתבסיסנתוניםאחידלמעבדותהמוסמכות.
העשרתאתרהאינטרנטהחדששלהרשות.
בשנת2002הושגורובהמטרותאותןהצבנולעצמנו.
השוקהאירופיהכירבמתקניהמחקרהפועליםבארץעל
פיכלליה.GLP-הרשותהוזמנהלהשתתףבועדתהGLP-
שלOECDוחתמהעלהסכםהבנותעם EPAבתחוםזה.
הסכםההבנותיהפוךלהכרההדדיתלאחרשיתקייםבארץ
מבדקשיערךעלידינציג.EPAעלפיהסכםההבנותיש
לבצע את המבדק במהלך  .2003אנו תקווה כי המצב
הביטחונילאירתיעאתנציגיהEPA-מלבקרבארץ.
צוותמצומצםברשותבחןאתהאפשרותלשינוישיטת
הפיקוחשלהרשות.לצורךההחלטהנלמדושיטותהפיקוח
בארגונים מקבילים לנו בחו"ל ,נבחן התקן הבינלאומי
ISO/IECGuide 58וכןהתקןהחדששיחליףאותוISO/IEC
.17011נלמדומסמכיהדרישותוההדרכהשל ILACוכן
הוסקומסקנותמשנותהפעילותהאחרונותשלהרשות.
עלפיהלמידהשנעשתההוחלטכיניתןלצמצםבכ20%-
בממוצעאתמבדקיהפקוחלמעבדותמוסמכות.לפיכך
הוחלטעלמחזוריהסמכהבני3שנים.מבדקיההסמכה
יכללואתכלהטכנולוגיותלהןמוסמכתהמעבדהויעשו
על ידי צוות בודקים מקצועיים .בתקופה שבין הסמכה
להסמכהיתבצעומבדקיפיקוחבהיקףמצומצםיותר,בהם
תיבדקמערכתהאיכותותמיכתהבכלאחתמהטכנולוגיות
להןהוסמכההמעבדה.
הרשותהקפידהלבחוןאתנהליהואתדרכיפעולתהואף
ביצעהבמהלךהקיץוסתיו2002סקרשביעותרצוןלקוחותיה
ובחינתהתועלתשהםמוצאיםבהסמכה.
האםהשקעהזומניבהפירותטובים?באיזומידהמפיקות
המעבדותתועלתתפקודיתותועלתעסקיתמההסמכה?
מספרממצאיםכללייםשעלובשיחותעםמנהלימעבדות:
ההסמכהנתפסתביןאנשיהמעבדהכהישגמקצועי,לא
ככורחעסקי.
חלקמהמעבדותפועלותבתנאיתחרות.בענפיהבנייה
ואיכות הסביבה בלטה התועלת התחרותית-עסקית
שההסמכה הביאה להן .ביתר הענפים התחרותיים,
המעבדותלאהצביעועלערךמוסףתחרותיבגיןההסמכה.
הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותנתפסתעלידימנהלי

המעבדותהמוסמכותועובדיהןכגוףמקצועיעליוןוהן
מצפותממנהלמענהעלשאלותמקצועיותברמהגבוהה.
בפרט ,המעבדות מצפות לרמה מקצועית גבוהה של
הבודקים.
תועלותעיקריותשעלובסקר:
נמצאשינוילטובהכמעטבכלפרמטרשבדקנו.בעיקר
מרוציםמנהליהמעבדותמהשיפוריםברמתהמקצועיות
ובמיומנותשלהעובדים,בתכנוןוביישוםשלתהליכי
מדידהמדויקים,אמיניםויעיליםיותר,בציודמכוילטוב
יותרובתיעודמסודר.
השתפרמאדהתחקורהשיטתישלתקלותושלתלונות
במעבדותשהשכילולהפניםאתעקרונותהתקןוליישם
אותםבפועל.בכלל,במעבדותאלהרואיםאפקטחזק
שללמידה,הןבתחקיריםפנימייםוהןמגופיםחיצוניים.
במעבדותמצייניםלטובהאתהמשובשבאמהבודקים
עלמצבהידעהעדכניבעולם,בשיטותובכלים.
צוינולטובהגםהבדיקותההשוואתיותהנדרשותבין
המעבדות,המועילותלהןמאד.
פרמטרשהשתפרהואהקשבהיותרענייניתלצרכים
ולדרישותשלהלקוח)כוללמהירותהמענה,אמינות
הבדיקותוהממצאים,הצורהוהתוכןשלהדוחותהמופקים
עבורו(ושיתוףהלקוחבהחלטותעלשיטותהעבודה.
מכאןלאמפתיעשהמעבדותמדווחותעלעלייהברמת
שביעותהרצוןשלהלקוחות.
בשנת  2002נערכו מבדקים מחדש של כל המעבדות
המוכרותל5)GLP-מעבדותעדסוףשנת.(2002המבדקים
כללו בחינת שלימות המידע ובחינת מערכת האיכות
במעבדות.חמשהמעבדותעברובהצלחהאתהמבדקים,
ביצעופעולותמתקנותשנדרשווקיבלוהכרהמחודשת.
המעבדותהמוסמכותהשלימובהצלחהאתהטמעתתקן
 .ISO/IEC 17025הנושאים שמהווים שינוי ביחס לתקן
 ISO/IEC Guide 25הם:דיגום,סקרחוזה,ולידציהשל
שיטותבדיקה,עקיבות,איוודאותוחוותדעת.נושאיםאלה
היוואתמרכזהפעילותבשנת.2002הערכתאיהוודאות
ובעיקרהסברהנושאללקוחותהמעבדותמהווהאתגר
לרשותולמעבדות.הרשותתערוךסדנאותותבואבמגע
עםלקוחותהמעבדותוהרגולטוריםהשוניםעלמנתלהסביר
אתהנושאולעמודעלטיבהקשייםסביבו.
בשנת2002הוסמכההמעבדההרפואיתהראשונהעלידי
הרשות.המעבדההינההמעבדההמרכזיתשלמגןדודאדום
בתלהשומר,בהנהלתהשלפרופ'אילתשנער.כמוכןהוסמכה
לראשונהמעבדהלעסוקבבדיקותאוירובמכלילחץ.
עלפיהחלטתמועצתהרשותובהתאםלדרישותהרשות
לשירותיםציבורייםחשמלהתחלנובהכנתתחוםבדיקות
החשמלבהתאםלמדיניותונהליהרשות.
נערךקורסאודותISO/IEC 17025למהנדסיחשמל.שניים
ממהנדסי החשמל השתתפו בקורס להכשרת בודקים
מקצועייםשלהרשות.בהמשךתוקםועדהמייעצתלמנכ"ל
הרשות לגיבוש הדרישות הספציפיות מבודקי חשמל.
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בפרוייקטהאחדהשלמסמכיהיקףההסמכההשקיעההרשות
מספרחודשיעבודה.במסגרתהניסוחהאחידשלהשיטות,
המוצריםוהתקניםנתגלהלאאחת,ניסוחבלתימדויק,אי
הבנהביןהרשותלמעבדהוכו'.הניסוחמחדשנעשהבשיתוף
מלאשלהמעבדותומאפשרעבודהנוחהיותרלמעבדות
שתבקשנההסמכהלאותןבדיקות.כמוכןנוחיותריהיה
ללקוחותהמעבדותלהביןלמההןמוסמכותולהשוותביניהן.
אתרהאינטרנטשלהרשותשודרגבשנת.2002האתרלבש
צורהידידותיתלמשתמש,עודכןבעבריתובאנגלית,נוסף
בומידערבוניתןלהגיעממנולאתריגופיההסמכהוגופים
אחריםאתםישלרשותמגעיםושתוףפעולה.נוספושאלות
ותשובות,מאמריםוהרצאותבנושאיםשלמטרולוגיה.כמו
כןניתןלמצואבאתראתמדריךהאיכותונהליהמדיניותשל
הרשות.
עובדיהרשותהעמיקואתהקשרעםרגולטוריםשוניםבמשק
בתוכםבולטהמשרדלאיכותהסביבהעלרובאגפיו.בכלל
זההוצאוהוראותשלאגףשפכיתעשיהודלקיםבמשרד
המחייבותבדיקתמכלידלקבאמצעותמעבדהשהוסמכה
לכךעלידיהרשות.מסמךהוראותדומההוצאעלידיהמשרד
בנושאבדיקותאוירואבקמזיק.
הועדההמייעצתבנושאבניהפיתחהתוכניתלפיה,אנומקוים,
תוסדרעבודתמעבדותהבניה.עלפיתכניתזויתןמתכנן
הפרוייקטפרוגרמהשתקבעמהייבדק,אלובדיקותתיבדקנה
וכו'.מעבדהלאתקבלעלעצמהפרוייקטשאינוכוללפרוגרמה
כזו.פתרוןזהאינומהווהפתרוןמלאלכלהבעיותבתחום
הבניהאךהואטומןבחובוסיכוילשיפוררב.לתכניתשותפים
כלמשרדיהממשלההנוגעיםבדבר,המעבדות,הקבלנים,
השלטוןהמקומיואנשיהרשות.פתרוןזההוצגגםבפניועדת
השופטזיילרשנתמנהבעקבותאסוןורסאי.יו"רהועדה
המקצועית,ד"רמוניבןבסטוראשענףהנדסהברשותמר
צביאדלשטיין,הציגואתהפתרוןבפנימשרדהפניםואנו
מקויםשזהיאמץויוציאהנחיותבהתאם.

במקבילובעקבותפנייתנולמשרדהשיכוןשהינואחד
היזמיםהעיקרייםבמדינה,אימץהמשרדמדיניותלפיה
הואמזמיןאתבדיקותהמעבדהולאהקבלןהמבצע.מצב
זהקייםגםבמשרדהביטחוןובמע"צ.גםשינויזהעשוי
לשפראתאיכותהבניהבארץ.
פעילותההדרכהשבוצעהע"יהרשותבשנת:2002
קורסיםלהכשרתבודקים
קורסלהכשרתבודקים)פברואר(02
קורסלהכשרתבודקיםלמעבדותרפואיות)מרס(02
קורסלהכשרתבודקים)דצמבר(02
קורסיםלקראתהסמכה
קורסמקיףלקראתהסמכה)יולי(02
קורס עריכת מבדקים פנימיים במעבדות )מאי (02
קורסיםלמעבדותבדיקה
קורסמקיףלכיולפנימיבמעבדותבדיקה)יוני(02
קורסולידציהלשיטותבדיקה)-אוקטובר(02
בקרתאיכותשלשיטותבדיקה-הנדסה)דצמבר(02
בקרתאיכותשלשיטותבדיקה-אנליטית)דצמבר(02
קורסיםלמעבדותכיול
סוגיותהקשורותלמעבדותכיול)אפריל(02
סוגיות הקשורות למעבדות כיול  -המשך )יוני (02
קורסיםללקוחותמעבדות
יתרונות ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת )יוני (02
יוםעיוןללקוחותמעבדותכיול-דצמבר(02
פעילותהדרכהלבודקיםויועצים
מפגשבודקים)ינואר(02
הטמעתנהליהרשות)יולי(02
הדרכתבודקיםויועצים)אוקטובר(02
פעילותהדרכהמשותפתעםגורםנוסף
קורסGLPבשיתוףחברתסיגנט)מרס(02
דרישותלהסמכתמעבדותבדיקהוכיוללפיISO/IEC
17025בשתוףמת"י)פברואר(02

„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â
עיקריהפעילותהמתוכננתלשנת2003
העמקתרמתהמודעותלפעילותהרשותבקרברגולטוריםומשתמשיםבשירותימעבדה.
פיתוחתחומיהסמכהחדשים:בדיקותחשמל,חתימהאלקטרוניתועוד.
הקניתידעוהדרכהבתחומיםהקשוריםבניהולאיכותבמעבדות.
הפעלתתוכנהחדשהברשותלניהולומעקבאחרפעילויותההסמכהוהפיקוח.
יישוםשיטתהפיקוחהחדשה.
יישוםובחינתשיטתהתמחורהחדשה.
העמקתהסמכתמעבדותרפואיות.
העמקתהקשריםהבינלאומייםשלהרשות.
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„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â
תקציבשנת2002ו2003-

תקציבלשנים2002ו2003-
תקציב2002

תקציב2003

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

תפעולשוטף

3,323.1

2,895.0

-12.9

פתוח

3,098.9

3,533.0

14.0

סה"כהוצאות

6,422.0

6,428.0

0.1

הוצאות

הכנסותמפעילות
הסמכותופיקוח

1,777.0

2,025.0

14.4

הדרכות

275.0

280.0

1.8

סה"כההכנסותמפעילות

2,045.0

2,305.0

12.7

הכנסותמימון
מימוןפתוחמתקציבהמדינה

3,098.9

3,533.0

14.0

מימוןשוטףמתקציבהמדינה

1,278.1

590.0

-53.8

סה"כהכנסותמימון

4,377.0

4,123.0

-5.8

סה"כהכנסות

6,422.0

6,428.0

0.1

הוצאות
תקציב2002

תקציב2003

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

הוצאות
1.0

כחאדם

3,900.0

4,111.0

5.4

2.0

יעוץובדיקה

706.0

672.0

-4.8

3.0

אחזקתמשרד

885.0

830.0

-6.2

4.0

שונות

10.0

5.0

-50.0

סה"כהוצאותהפעלה

5,501.0

5,618.0

2.1

בניכוימרכיבפיתוח

-2,177.9

-2,723.0

סה"כתפעולשוטף

3,323.1

2,895.0

25.0

תשתיות

921.0

810.0

-12.9
-12.1

מרכיביפיתוח

2,177.9

2,723.0

סה"כפיתוח

3,098.9

3,533.0

25.0
14.0

סה"כ

6,422.0

6,428.0

0.1

5.0
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„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â

התפתחותההוצאותהצפויהבתקציב2003לעומתהתקציבבשנת:2002
4,000.0

≤∞∞≤
≥∞∞≤

3,000.0
2,000.0
1,000.0
00
תשתיות

שונות

אחזקת
משרד

יעוץ
ובדיקה

כחאדם

התפלגותההוצאותבשנת:2002
תשתיות14.3%

שונות0.2%
אחזקתמשרד13.8%

כחאדם60.7%

יעוץובדיקה11.0%

התפלגותהכנסותבשנת:2002
הסמכותומבדקיGLP

ממוןשוטףמתקציבהמדינה
20%

28%

הדרכות
4%

ממוןפתוחמתקציבהמדינה
48%

נכוןלינואר,2003ישנן40מעבדותשהוסמכוע"יהרשותועוד5מתקנימחקרשהוכרובתחוםה.GLP-בתוךתהליךההסמכה
נמצאות36מעבדותנוספותועודשנימתקנימחקרבתהליךהכרהל.GLP-
ענף
הנדסה
כימיהוביולוגיה
כיול
GLP
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מס'המעבדות
המוסמכות
12
16
12
5

מס'המעבדותשהחלו
בתהליךההסמכה
5
28
3
2

„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â

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

2002

2001

5
0
2000

1999

1998

1997

1996

1995

מעבדותהמבקשותלקבלפרטיםמלאיםעלדרישותההסמכהמתבקשותלרכושערכת
"הסבריםודרישותממעבדותבדיקה/כיולהמבקשותהסמכה".בשנת2002רכשו29
מעבדות/גופיםאתערכתהמסמכים.

„≤∞∞≤ È˙˘†Á¢Â
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(.
מידירבעוןמפרסמתהרשותבטאוןהנקרא"רשותון"ובומפורסמותחדשותאודותהרשותוההסמכה,תמציתנהלים,הנחיות
מחייבות,מאמריםמקצועיים,מידעבדברהדרכותוימיעיון,עדכוןרשימתהמעבדותהמוסמכותותחומיהסמכתןועוד.
הרשותוןמופץלכ2,300-קוראיםמידירבעון,וכןמחולקבכנסיםוימיעיוןלכלמעונין,עלפידרישה.הרשותוןמפורסםגם
באתרהאינטרנט.
הרשותנמצאתבדושיחמתמידעםלקוחותיהבאמצעותפגישות,קורסיםושאלונימשוב.
הרשותמפרסמתמידע"אודותהרשותותהליךההסמכה"ומפיצהלכלהמעוניין,ללאדרישתתשלום.
בחוברתזוניתניםהסבריםכללייםאודותהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,מהותהופעולתהופירוטתהליךההסמכה.
מבלילגרועמכלהאמורלעיל,ניתןלעייןבהנחיותהמנהליותלפיהןפועלתהרשותובכלמידעאחרשמבקשכלאזרח)בכפוף
לחובתהסודיותשחלהעלהרשות(מידייוםביןהשעות17:00–08:30במשרדיהרשות,בתיאוםמראש.
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