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תק( ISO/IEC 17025
תק(  ISO/IEC 17025אושר כתק( בינלאומי
בדצמבר ) 1999מצוי לרכישה בספרית מכו(
התקני .(6התק( יחייב את המעבדות החל
מ.1.1.2002 7
תק(  ISO/IEC 17025הוא תק( המשלב
בתוכו את דרישות  ISO/IEC Guide 25ע6
תקני המסגרת מסדרת .ISO 9000
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות קיימה
דיוני 6פנימיי 6בדבר הטמעתו במעבדות.
כמו כ( התקיימו דיוני 6בILAC 7
International
Laboratory
)Accreditation
 (Co-operationבאותו עני(.
הוחלט כי הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות תבצע את מבדקיה בהתא 6לתק(
החדש החל מ.1.7.2000 7
אי ההתאמות שתעלנה במבדקי 6אלה,
הנובעות מ( ההבדלי 6בי( התקני,6
תתועדנה כהערות בלבד .בדר; זו תקבלנה
המעבדות עזרה מסוימת בהבנת הפעולות
הנדרשות מה(.
הרשות מתכננת לקיי 6קורס ,לכלל
המעבדות ,המבהיר את דרישות התק(
החדש ומחדד את ההבדלי.6
להל( סקירה של עקרי ISO/IEC 17025
והדגשי 6והתוספות ביחס לISO/IEC 7
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התק( עוסק בנושאי 6הבאי :6היק< ,אמות
מידה נורמטיביות ,תנאי 6והגדרות,
דרישות ניהול ודרישות טכניות.

•

•
•

•

•

•

•

דרישות טכניות
מתוארות ביתר פירוט ,א; כמעט אי( חדש
•
בגישה לגבי הסמכת מעבדות.
הרחבה נדרשת בנושאי 6הבאי:6
• התייחסות לצורכי הלקוח.
• דרישה לתכנית דגימה ,כאשר הדיגו 6הינו
באחריות המעבדה.
•
• תיקו< ) (Validationשל שיטות הבדיקה.
• הערכת מידת אי הוודאות.
• הבטחת עקיבות המדידות.
• מת( אפשרות להכללת ביאורי 6וחוות
דעת בתעודות הבדיקה.

•

•

דרישות ניהוליות
כוללות הרחבה בנושאי 6הקשורי 6בקניית
שירותי 6ובשירות לקוחות ומתייחסות
לנושאי 6הבאי:6

אירגו( וניהול – כולל זיהוי ניגודי
אינטרסי 6אפשריי 6ומלבד זאת דומה
לתק( הקוד.6
מערכת ניהול האיכות – הדגשה מפורטת
לגבי מדיניות ניהול האיכות.
בקרת מסמכי – 6נוספו דרישות
ספציפיות בנושאי בקרה ,בדיקה ואישור,
הנפקה ותיקו( מסמכי :6איחוד שתי
מערכות הכללי 6מ ISO 9000 7וISO/IEC 7
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בקשות ,מכרזי 6וחוזי 7 6יש להתייחס
להסדרי 6לסקר עבודה חדשה כמו ב7
 ISO/IEC Guide 25ובנוס< לזהות את צרכי
הלקוח ,להבטיח את יכולת המעבדה
למלא את צרכיו ,ולטפל בשינויי6
ובסטיות וכ( כל הדרישות מ.ISO 9000 7
קבלנות משנה – ההיבטי 6החדשי6
מכסי 6הסדרי 6קבועי 6של העברת
עבודה לקבלני משנה ,סוכני 6או זכייני.6
רכש – כל הדרישות מ ISO 9001 7ומ7
 ISO/IEC Guide 25סעיפי 10.8 6ו15 7
באופ( מופשט יותר.
שירות לקוחות – דרישה חדשה שאינה
נמצאת ב ISO/IEC Guide 25 7וכוללת:
 7שיתו< פעולה ע 6לקוחות
 7הערות המכסות היבטי 6שוני 6ביחסי
מעבדה  7לקוח .המקבילה הקרובה
ביותר קימת בתק(  ISO 9001היא סעי<
 4.1.9שנושאו "שירות".
תלונות – אי( היבטי 6חדשי.6
עבודה חריגה – יש לכלול נהלי6
ספציפיי 6להתייחסות לבדיקה ,לכיול או
לניסוי החריג ותוצאותיו והדגשת הצור;
בפעולות מתקנות.
תוא 6לתק(  ISO 9001ודרישות שונות מ7
.ISO/IEC Guide 25
פעולה מתקנת – נדרשי 6נהלי6
ספציפיי 6לניתוח הגורמי 6לבחירה
ויישו 6של הפעולות וביקורות מעקב על
ביצוע.
הכללת דרישות התק( .ISO 9001
פעילות מונעת – הדרישות החדשות
כוללות:
 7טיפול בבעיות פוטנציאליות.
 7תהלי; שיפור איכות.

 7הכללת דרישות תק(  ,ISO 9001אי(
מקבילה ב.ISO/IEC Guide 25 7
• רשומות – היבטי 6חדשי 6ה:6
 7הרחבת הדרישות המופיעות ב7
 ISO/IEC Guide 25סעי< 12
 7כיסוי לרשומות מערכת האיכות
ולרשומות טכניות
תאימות לתק( .ISO 9001
• ביקורות פנימיות – אי( היבטי 6חדשי.6
• סקר הנהלה – כולל הנחיות ספציפיות
לגבי נושאי 6הראויי 6לתשומת לב
ולביצוע תקופתי.
מלבד זאת דומה לסעיפי 5.4 6ו 5.5 7ב7
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בהתא 6לסקירה זאת ברור כי יש לזהות
את ההבדלי 6ולישמ 6במהל; השנתיי6
הקרובות .מומל= להעזר בהשוואה זו על
מנת לתקשר ע 6הלקוחות ולהדגיש את
היתרו( הטמו( בהטמעת תק( זה עבור.6

אל המנכ"ל הפורש
מר נחו 6גרנות

–

ע 6פרישתו של מר נחו 6גרנות מתפקידו
כמנכ"ל הרשות ,אנו מבקשי 6להודות לו
על נחישותו ,מרצו הרב ופעילותו הברוכה
במהל; התהוותה של "הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות בדיקה וכיול בישראל".
בביתו ,בכרמי יוס< ,נוסדה "הועדה
המייעצת לעניי( מעבדות בדיקה וכיול"
אשר ברבות הימי ,6לאחר חיקוק חוק
הרשות ובתמיכתו של היוע= המשפטי של
משרד התעשיה והמסחר ,עו"ד מירו( הכה(,
הפכה לרשות לאומית רבת ידע ופעילות.
אנו מאחלי 6לו הצלחה רבה ,נחת
ובריאות.
זו ההזדמנות להודות לצוות ההקמה ,פרופ'
עמוס נוטע ,פרופ' יצחק סגל ומר גדעו(
רוטר ,אשר בינת 6ותבונת 6הרבה היו
מצע האיכות המקצועית של הרשות.
נעשה יש מאי( !
צוות הרשות

דד בב רר הה ממ ננ ככ "" לל
קוראי 6יקרי! 6
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עברה
טלטלות בשנה האחרונה אשר גרמו
להחלפת הסגל הניהולי הבכיר שבה.
בחירת המנכ"ל נמשכה זמ( רב והרשות
תפקדה באופ( חלקי בעטיו של המשבר.
באמצע פברואר התחלתי בתפקידי כמנכ"ל
הרשות.
הבאתי איתי ניסיו( ניהולי מהתעשיה
הפרמצבטית ,כמנהלת מעבדות בקרת
איכות ,שתפקדו בסטנדרטי 6המתאימי6
לדרישות  FDAוהשוק האירופי.
בשני 6האחרונות שימשתי כמנהלת
המעבדה הארצית לבריאות הציבור בתל
אביב .מעבדה זו עברה הסמכה ,על פי ISO
 ,Guide 25על ידי הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות.
כמי שקיבלה שרות מ( הרשות אני מבינה
היטב את צרכי המעבדות וציפיותיה(
ממנה.
התקבלתי בברכה על ידי צוות העובדי6
ברשות ובימי 6אלה אנו עוסקי 6בגיבוש
האסטרטגיה ,המטרות והיעדי 6שלה.
שמנו בראש סדר העדיפויות מת( שרות
טוב למעבדות והשגת הכרה בינלאומית
ברשות.
כמו כ( ננסה לתא 6עמדות ע 6משרדי
הממשלה השוני 6על מנת ליצור הדדיות
בי( תהליכי הכרה והסמכה בתקוה לקצר
הליכי.6
על מנת לבצע את כל משימותינו התחלתי
בגיוס כח אד 6ובראירגו( הרשות .בימי6
אלה מצטרפת לשורותינו גב' עירית סידס
שתכה( כמנהלת מערכות מינהל והדרכה.
עו"ד רויטל )ירחי( סוסובר מונתה כיועצת
משפטית ודוברת הרשות .נודיע על מינויי6
נוספי 6במידעו( זה.
חשוב לי להדגיש כי אני נכונה לשמוע
ביקורת ,הצעות ותגובות מהמעבדות
ואשתדל ליישמ( ככל שנית( .אני רואה
כמשימה לאומית את העלאת רמת( של
המעבדות המשרתות את התעשיה
והאזרחי 6במדינה .על מנת להשיג יעד זה
נדרש שיתו< פעולה הדוק בי( הרשות
והמעבדות ואני מקוה שנמצא את הדר;
המאפשרת תיפקוד טוב ומשרתת את צרכי
הכלל.
בהזדמנות זו ברצוני להודות למר נחו6
גרנות ,פרופ' יצחק סגל ,פרופ' עמוס נוטע
ומר גדעו( רוטר על שהקימו את הרשות,
תרמו ממיטב מרצ 6ויכולת – 6מי ית(
ונוכל להגשי 6את חזונ 6ולהצליח
במשימתנו לטובת המעבדות באר= ולמע(
אזרחי מדינת ישראל.
ד"ר אורנה דריזי(

מה ברשותו(
מידעו( זה בא לשרת שתי מטרות :שיפור
השירות למעבדות ובמה לדו7שיח ע6
המעונייני 6להשפיע .המידעו( יתפרס6
אחת לשלושה חודשי 6ויישלח לכל
המעבדות המוסמכות והנמצאות בתהלי;
ההסמכה .המידעו( יפורס 6ג 6באתר
הרשות באינטרנט.www.israc.org.il :
הרשותו( יכלול מס' מדורי :6חדשות
הרשות ,תמצית חדשות או מאמרי6
מהעול ,6מידע ,מאמרי מומחי 6או קוראי6
והנחיות הרשות.
באמצעות הרשותו( נית( יהיה להשפיע על
הנחיותינו ולהביע עמדות ודעות בנושאי6
המשותפי 6לכול .6כולכ 6מוזמני6
להשתת<.
שיתו< הפעולה בי( המעבדות לרשות
יאפשר לכולנו לפעול באורח מדויק ויעיל
לשביעות רצו( כל הצדדי.6
נפרס 6הצעות להנחיות או למסמכי.6
המעבדות תוכלנה להתייחס ולבקר את
ההצעות עד לתארי; שיצוי(.
הרשות תדו( בתגובות ובהערות ותגבש
מתוכ( הנחיות מחייבות.
הנחיות אלה תפורסמנה ברשותו( במדור
"הנחיות הרשות" ותחייבנה את
המעבדות.

מנכ"ל חדש לרשות
ביו 2.1.2000 6מונתה ד"ר אורנה דריזי(
כמנכ"ל הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות .המינוי נכנס לתוק< ביו6
.15.2.2000
ד"ר דריזי( ,בת  ,46נבחרה פה אחד על7ידי
הדירקטוריו( מתו;  96מועמדי.6
אורנה דריזי( היא בוגרת האוניברסיטה
העברית בלימודי ביולוגיה ועשתה את
במחלקה
שלה
הדוקטורט
עבודת
לביוכימיה במכו( ויצמ( .בנוס< למדה מנהל
עסקי 6באוניברסיטת תל אביב.
בראשית שנות ה 90 7ניהלה ד"ר דריזי(,
במסגרת עבודתה בחברת אנטרפאר6
מעבדות ,את מעבדות בקרת האיכות
העוסקות במיקרוביולוגיה ,אמונולוגיה
וביולוגיה תאית וכימית.
כמו כ( ,שימשה כמנכ"ל פורטמ( ,חברה
לתעשיות רפואיות אשר עוסקת במחקר
ופיתוח תרופות.
בתפקידה האחרו( שימשה כמנהלת
המעבדה הארצית לבריאות הציבור במשרד
הבריאות.
ע 6כניסתה לתפקיד ,בכוונתה להרחיב את
שיתו< הפעולה ע 6המעבדות השונות
באר= על מנת להעלות את איכות הבדיקות
ולשמש מנו< ליעילות ותחרות הוגנת
בינה( .הרשות תעמיק את שיתו< הפעולה
ע 6הרשויות השונות על מנת ליצור אמות

מידה אחידות להסמכה שיוכרו על ידי
משרדי הממשלה השוני.6

הנחיות הרשות
סמליל )לוגו( חדש
הרשות להסמכת מעבדות
תחלי< בימי 6הקרובי 6את
הסמליל )לוגו( שלה.
למעבדות תינת( שהות של
שנה לאמצו ,במהלכה
תוכלנה להשתמש בסמליל
הנוכחי.

שמירת מסמכי6
הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות תשמור את כל
הקשורי6
המסמכי6
להסמכה ,שנמסרו לרשותה
מ( המעבדות השונות
לרבות מדרי; האיכות
ונהלי 6מקצועיי ,6הצגת
המעבדה ומסמכי איכות
נוספי.6
המסמכי 6ישמרו ברשות 7
שני 6מיו 6סיו 6תהלי;
ההסמכה.
המסמכי 6שיועברו לרשות
יישמרו בה ,לאותו פרק
זמ( ,ג 6א 6הופסק תהלי;
ההסמכה או הוחלט על
השעיה או שלילה של
ההסמכה.

הסכ 6הפיקוח
נוסחה גירסה חדשה להסכ 6הפיקוח שבי(
הרשות למעבדות – .PIKUACH5
ההסכ 6החדש ,קצר מקודמו ,נועד במידה
רבה לסייע למעבדות ולהקל עמ(.
העתק ההסכ 6מצוי באתר האינטרנט של
הרשות – .www.israc.org.il
הרשות פונה למעבדות ומבקשת תגובותיה(
לנוסחו תו;  60יו.6
גרסה סופית תפורס 6תו;  30יו 6נוספי.6
מעבדות ,החתומות על הסכ 6הפיקוח
בגרסתו הישנה –  PIKUACH4ותחפוצנה
בכ; ,יהא באפשרות( לפנות לרשות בבקשה
לאימו= הנוסח החדש.

פיקוח הרשות על מעבדות
מוסמכות
פעמי 6רבות נשאלת השאלה על מה ולמה
נדרשות המעבדות לשל 6אגרת פיקוח
לרשות.
לפיכ; מצאנו לנכו( לתאר את תהלי;
הפיקוח כפי שהתגבש ברשות.
מטרת פעילות הפיקוח היא שמירה על
רמת האיכות שנצפתה במעבדה בעת מבדק
ההסמכה והבטחה כי המעבדה תעבור
שיפור מתמיד על מנת לשפר את רמתה.
הפיקוח יעשה באמצעות מבדקי 6במעבדה
כמו ג 6על ידי קבלת דיווחי 6מהמעבדות
בדבר ביצוע הפעולות הבאות ,כול( או
חלק( ,בהצלחה:
• מבחני השוואת מיומנות בינמעבדתיי.6
• מבחני השוואת מיומנות בי( עובדי.6
• הדרכות עובדי.6
• ולידציות או וריפיקציות של שיטות.
• בקרת תהליכי בדיקה.
על מנת לעזור למעבדות להתפתח תציע
הרשות הדרכות לכלל המעבדות .בעתיד
הקרוב נקבע ג 6את היק< הזכאות של כל
מעבדה לימי הדרכה בשנה .כל הדרכה
מעבר לכ; תחויב בתשלו 6נוס<.
אגרת השרות של הרשות נקבעת בהתא6
לגדלה של המעבדה והיק< הסמכתה
).(Scope
מוב( שבשני 6מסוימות זוכות מעבדות
ל"טיפול" יותר אינטנסיבי ואחרות ל"שקט"
רב יותר ,הכל לפי העני( .גבית האגרות
נקבעת כתשלו 6ממוצע על מנת לאפשר
למעבדות תכנו( תקציב(.

 (20.7.99כתחו 6הסמכה של הרשות.
בהתא 6להסכ ,6הבחינה ) (inspectionשל
מתקני בדיקה ) (test facilitiesישראלי6
להתאמת 6לעקרונות ה ,GLP7תתבצע
בתקופה הראשונית על ידי בוחני6
מהאיחוד האירופי .במקביל יוכשרו בודקי
הרשות בשיתו< ע 6משרד הבריאות
באירופה .בתו 6שנתיי 6לחתימת ההסכ6
יכירו הרשויות האירופיות בבחינה
המבוצעת על ידי הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות.
מספר מתקני מחקר ישראלי 6כבר פנו
בבקשה לבדיקת התאמת 6לעקרונות
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