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לקראתהשנההחדשה
מברכיםאנואתקהלקוראיהרשותון
בשנתשלום,שגשוגהצלחה
והמשךשיתוףפעולהפורה.
דר'אורנהדריזין
וכלצוותהרשות

†˙Â„·ÚÓ†˙ÂÁÂ˜ÏÏ†ÍÈ¯„Ó
˙ÂÎÓÒÂÓ‰†ÏÂÈÎ‰
מדריך זה בא להבהיר את ההיבטים העיקריים ביחסי גומלין בין
מעבדותהכיולהמוסמכותעל-ידיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות
לביןלקוחותיהן,מקבלישרותיכיול.
הסוגיותהעיקריותבהןאנועוסקיםהינן:
 מידתהאחריותשלמעבדהמוסמכת. היקףהשרותשמעבדהמוסמכתנותנתללקוח. חשיבותוהיקףסקרהחוזהביןהלקוחוהמעבדההמוסמכת. אחריותהלקוח.במדריך ישנה התייחסות לנושאים כמו מהות הכיול ונושאים אחרים
הנדרשים להבנת מערכת היחסים בין מעבדות הכיול לבין קהל
הלקוחותשלהן.

†ISO/IEC ±∑∞≤µ†Ô˜˙†˙Â˘È¯„†ÈÙ†ÏÚ†ÁÂ˜ÏÏ†˙Â¯˘‰
הסמכת מעבדות הכיול נעשית בהתאם לתקן הנ"ל .להלן הנושאים
העיקריים,המוזכריםבו,הקשוריםבכיול:
• המעבדהתשתףפעולהעםהלקוחלהבנתדרישותיו.
• במקרהשלחריגהמשמעותיתמתוכןההזמנה,תפסיקהמעבדהאת
 הכיולותודיעעלכךללקוח.
• אם הלקוח לא בחר בשיטות הכיול ,תבחר עבורו המעבדה את
 השיטההמתאימהותיידעאותועלכך.
• המעבדה תזהיר לקוח אם בחר בשיטה שלדעתה אינה מתאימה
 לשימושבמכשירהמכויל.
• אם יש צורך לכייל על פי שיטה לא תיקנית ,יש לסכם זאת ע 
ם
 הלקוח.

†ÏÂÈÎ‰†˙Â‰Ó
לפיההגדרה,הכיולהינוקביעתהקשרביןהערכיםהמופקיםממכשיר
מדידה ,ממערכת מדידה או מחומר יחוס ובין הערכים התואמים
המופקיםמאבותמידה.
אם ניקח לדוגמא סרגל מדידה באורך  25ס"מ ונכייל אותו ,בעזרת
אבמידהמתאים,בנקודתמדידה15ס"מ,אנויכוליםלגלותשקריאת
הסרגלהנה15.1ס"מ,לדוגמה.
כאשר אנו קראנו  15.1ס"מ מסרגל מול  15.00ס"מ מאב
המידהאנוכיילנואתהסרגלבנקודתאורך15ס"מ.
הכיול שביצענו מאפשר את מציאת תיקון הקריאה הרלבנטי לסרגל
בנקודתאורך15ס"מ,דהינו0.1-ס"מ.

מהות הכיול הינו בניית טבלת הקשר בין שתי סדרות של
ערכים:אחתשמופקתמאבמידהושנייהמהפריטהנבדק.
ההתייחסותלגודלהסטיותהמתגלותהינההערכתאיכותהמכשירעל
סמךכיולו.
המידע שהפקנו בעזרת הכיול אומר שלסרגל ישנה סטייה של  0.1ס“מ
מערךהיחוס,בנקודהזו.
המשתמשבסרגליכוללהחליטשסטייהזוזניחהלעומתדיוקהמדידה
המתוכנן או לחולופין לבצע תיקון של  0.1ס“מ לערכים המדודים אם
ישצורךבכך.
ישלשיםלבלטעותנפוצהכאשרלאמבדיליםבין.ÏÂÈÎÂ†ÔÂÂÂÈÎיתכן
שמקור הטעות בספרות טכנית אמריקאית בה לעתים קרובות אותה
מילה  calibrationמשמשתלתיאורשלשתיהפעולות,הכיולוהכיוונן.
כיוונוןהינהפעולהשבאהלשנותתכונותשלמכשירהמדידהאומערכת
המדידה .מטרתה להקטין את הסטיות המתגלות .בדרך כלל נדרש
להקטין את הסטיות על-מנת שהן תהינה קטנות מדרישת התקן או
איפיוןרלבנטיאחר.
נהוג לבצע את הכיוונון על סמך תוצאות הכיול ולוודא את תוצאות
הכיוונוןעל-ידיכיולחוזר,סופי.

לפי דרישת התקן  ISO/IEC 17025:1999אם הפריט לכיול עבר תיקון או כפי שניתן להבין מההסבר לעיל המונח ‡†ÈÂËÈ· †ÂÈ‡ †˙Â‡„ÂÂ †È
כיוונוןאזתוצאותהכיוללפניואחריביצועהפעולותהנ“לידווחואםהן .˜ÙÒ†‰·†˘È˘†‰„È„ÓÏ
זמינות,סעיף).(5.10.4.3חשובלשמוראתתוצאותהכיוללפניהכיוונון המושג ‡ ˙Â‡„ÂÂ †Èהינו מונח טכני ,מטבע לשון†¯ÂÊÈÙ †¯‡˙Ó‰ ,
כדישזותשמשבסיסלקביעתמועדהכיולהבאוקביעתמרווחיהכיולÆ‰„È„Ó†ÏÎ·†ÌÈÈ˜‰†˙Â‡ˆÂ˙ .

†ÏÂÈÎ‰†˙Â·È˘Á
אנונוהגיםלאפייןבאופןכמותיומדודכמעטכלדברשבחיינו.
אנומודדיםזמן,אורך,משקל,טמרפטורהופרמטריםרביםאחרים.
לעתיםקרובותיחסיהגומליןביןאנשיםוגופיםמסחרייםמתבססים
עלתוצאותהמדידה.
ישותמשפטית,כגוןגוףמסחריאובןאדם,שמבטיחהמידהמסויימת
ומסתמכתעלכלימדידהלוקחתאחריותעלדיוקתוצאותהמדידה.
אםהישותהנ“למסתמכתעלכלימדידהלאמכוייליםהיאלוקחתעל
עצמהסיכוןלאמחושבומיותר.איןצורךלהוסיףולהגידשהנזקעקב
מדידהשגויהיכוללהיותכספי,בריאותיוהחמורמכללגרוםלאובדן
חיים.

תוצאתמדידהשלאמלווהבאיוודאותלוקהבחסר.
בחינתמאזןאיהוודאותוהגורמיםלהמביאהאתהמעבדהלהעמקת
הידעבתהליךהכיולושיפוראיכותהתוצאההמושגת.
בכיולסרגלהמדידהאנונעזרנובאבמידהמכויילוהתבססנועלערך
הכיולשלו)(15.000±0.005ס"מ.ערךזההינותוצאהשלכיולבמעבדה
אחרת,בעלתיכולתלבצעכיוליםבדיוקגבוהיותר.
גם מעבדת כיולים שמכיילת עבורנו נעזרת באבות מידה שכיילה
מעבדהבעלתיכולתגבוההעודיותר.
השרשרת שתיארנו הינה שרשרת העקיבות שמובילה לאבות מידה
לאומיים או בינלאומיים המתוחזקים במעבדות או במכונים
למטרולוגיה כגון  NISTבארה"ב NPL ,בבריטניה BIPM ,הבינלאומי
השוכןבפריסאוהמעבדההלאומיתלפיסיקה,ירושלים.

מעבדותמוסמכותלכיולנדרשותלהבטיחאתעקיבותהכיולים
והןנבדקותעלכךעלידיהרשות.
†‡ÏÂÈÎ‰†˙Â·È˜ÚÂ†˙Â‡„ÂÂ†È
אי וודאות המדידה הינה פרמטר הקשור לתוצאת המדידה פרטים על אמות מידה ודרישות הרשות בנושא עקיבות
ואשרמאפייןאתפיזורהערכיםשבצורהסבירהיכוליםלהיות ניתן למצוא בנוהל ”מדיניות הרשות בנושא עקיבות ואי
וודאות המדידה" הזמין באתר האינטרנט של הרשות:
מיוחסיםלגודלהנמדד.
.www.israc.gov.il
איוודאותהמדידהנובעתמכךשבאופןעקרונילאניתןלבצעמדידה
בדיוקאבסולוטי.
לכלמדידהולוהמדוייקתביותרשניתןלבצעבמעבדההטובהביותר
ישנופיזורתוצאותומשוםכךתוצאותהמדידהמלוותבאיוודאות.
ערךאיהוודאותהינומידתהפיזורהרלבנטית.
לא מדובר במידת הספק או חולשת המודדים ,ההפך הוא הנכון.
זה התיאור הנכון של המציאות הפיסיקלית .מעבדה המסוגלת לתת
תוצאהמלווהבערךאיוודאותשולטתהיטבבתהליךהמדידהומכירה
אתחולשותיו.

†ÏÂÈÎ†˙„·ÚÓ†Ï˘†‰ÎÓÒ‰‰†Û˜È‰

בתום המבדק שעורכת הרשות במעבדת כיול ובו הוכח שפעילות
המעבדה תואמת לדרישות הרשות מעניקה הרשות למעבדה תעודת
הסמכהוצרופיםבהםמפורטהיקףההסמכה.
לעתים פעילות המעבדה הינה בתחומים יותר רחבים מאשר היקף
ההסמכה ,כלומר המעבדה לא תמיד מעוניינת ומשום כך לא עוברת
הסמכהעל-ידיהרשותלכלהכיוליםשהיאמבצעת.
בגליוןמס‘5של”רשותון"ישנומדריךלקריאתמסמךהיקףההסמכה
שלמעבדתכיול.
גםמדידתהסרגלשהיזכרנולעילמלווהבאיוודאות.
אם נחזור לכיול הסרגל ונשלים את הערכת אי הוודאות ערכה יכול )כלהגליונותשלהרשותוןזמיניםבאתרהרשותשהוזכרלעיל(.
להיות0.05ס"מלדוגמה.
עיקריהמידעבמסמךהיקףההסמכההינם:
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הכיולים בהסמכה מתבצעים לפי הנהלים ובעזרת אבות המידהתאורהכיולשניתןלעילעדייןלאשלם.אנולאהתייחסנולכךשפיזור
שצויינובמסמךהיקףההסמכה.

י
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ו
תוצאות הכיול הינו אקראי .אנו לא יכולים להבטיח באופן אבסול
ההסמכהניתנתלאיוודאותמוגדרת,המעבדהלאתכיילבאיוודאות

ן
כ
ת
שפיזור כל ערכי הכיול הינו בתחום ) (15.10±0.05ס"מ כפי שציינו .י
שתהיהטובהמזושבמסמךהיקףהפעילותהנלווהלתעודתההסמכה.
.
מ
שחלקמתוצאותהכיוליפלומחוץלתחוםבין15.05ס"מל15.15-ס"
כיול באי וודאות הגדולה מזו שבמסמך הנ"ל אפשרי ,בהתאם לצרכי
עלינולצייןמהיהסבירותלכךשהתוצאותיהיובתחום)(15.10±0.05ס"מ .הלקוח,איןלראותבכךפגיעהבו.
ככלשנרצהלהשיגרמתמובהקותגדולהיותרנצטרךלתתתחוםפיזור לקוח אשר מעוניין לקבל שרות כיול בהסמכה נעזר במסמך היקף
רחביותר.
הפעילות על-מנת לבחור את המעבדה המוסמכת בתחום הנדרש
.
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)לדוגמה אורך ,טמפרטורה ,מתח חשמלי וכו‘( ,תחום הערכים הנדרש
מעבדותהכיולהמוסמכותמדווחותאתתוצאותהכיולבליוויערכיאי )לדוגמהכיולתדרעד (500MHZולאיהוודאותהנדרשת.
וודאותבמובהקותשל95%לערך.
לקוחאשרמתקשהלהביןפרטיםבמסמךהיקףההסמכהשלהמעבדה
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המילה "לערך" במשפט שלעיל ב
המוסמכתיכוללקבלהסברנדרשמהמעבדהבמסגרתסקרחוזה,ראה
איהוודאותישנהאיוודאות.
התיחסותלכךבהמשך.

מעבדותהכיולהמוסמכותמחוייבותלדווחאתתוצאותהכיול †˘˙Â˘¯‰†ÏÈÏÓÒ·†˙ÎÓÒÂÓ‰†‰„·ÚÓ‰†˘ÂÓÈ
מלוותבערכיאיהוודאות.

מעבדת כיול מוסמכת רשאית להנפיק תעודת כיול שכוללת סמליל
)(Logoהרשות.

לצוות הרשות נודע על פניות של מספר לקוחות של מעבדות הכיול שימושבסמלילהרשותאינוחובהאלאזכות.

המוסמכות אשר ביקשו תוצאות מדויקות ,וודאיות .הם אף כעסו על מעבדה מוסמכת יכולה להפיק תעודת כיול לנושאים שבהסמכה ללא
כךשתוצאותשקיבלומלוותבערכיאיוודאות.
סמלילהרשות.תעודותללאסמלילהרשותאינןבפקוחהרשות.
≤

לקוחשמעוניןלקבלשרותבהסמכהיקפידלקבלתעודתכיול
שמוטבעבהסמלילהרשות.

מעבדה מוסמכת רשאית לכלול בתעודה עם סמליל הרשות מספר
כיולים שאינם בהסמכה .סך הפריטים שלא בהסמכה לא יעלה על
 30%מהפריטים בתעודה .תוצאות כיולים שלא בהסמכה צריכות
להיותמסומנותבתעודהבבירור.

אם נניח שדרישת המפרט הינה  ±0.2cmנחליט אז שהסרגל תואם למפרט
בנקודה זו .לתוצאות הכיול יש פיזור .במובהקות של  95%לערך תוצאות
הכיול פזורות בתחום  .±0.05cmבקביעת תואמות למפרט אנו חייבים
להתחשב בעובדה שערכי הכיול פזורים בתחום מסויים שמידותיו הן – אי
וודאותהכיול:

התעמוודסהמ,כתהכבוהללתתאםסלמדלריילשוהתרהשוהתס,מכמוה.פקת על ידי המעבדה ניתן לקבוע תואמות למפרט רק אם ערך הכיול ,מורחב באי
הוודאות שלו ,נמצא בין גבולות הסיבולת .במקרים של מצבי
בינייםאיאפשרלקבועתואמותלמפרט.

†ÒÂÁÈÈ†ÈÎÓÒÓ†Â‡†ÌÈ˜˙Ï†˙ÂÒÁÈÈ˙‰

מעבדתהכיולרשאיתלבחוראתהתקןאומסמכיהייחוסלפיהןהיא יתכן שמעבדה אשר מכיילת באי וודאות גדולה לא תוכל לקבוע
עובדת בתנאי שהם מתאימים לצרכי הלקוח .כאשר קיים תקן רשמי תואמותשלמכשירמסויים.
אותקןמחייבעלהמעבדהלעבודעלפיהם.מסמכיהייחוסעלפיהם ∫‡˘Â‰†˙‡†¯È‰·Ó†ÔÏ‰Ï˘†¯ÂÈ‡‰
עובדתהמעבדהמפורסמיםבמסמך”היקףהסמכתהמעבדה")באתר
הרשות(ובנספחיםלתעודתההסמכה.
איאפשרלקבועאת
כאשרכיולמתבצעלפיתקןבלתירשמי‡ÔÈהמעבדהנדרשתלעבוד התואמתאוהעדר
לאתואם
תואם
לפי הגירסה העדכנית ביותר אלא אם חלה בגרסה הישנה טעות או התואמות
שהתקןמיושןוחסרערך.
גבולות
הסיבולת

†‡·‰†ÏÂÈÎ‰†„ÚÂÓÏ†˙ÂÒÁÈ˙‰

כאשר מכשיר מדידה נמצא חורג מערכי הכיול האחרון ,תוצאות
המדידה שהופקו ממנו מוטלות בספק .מסיבה זו יש לבצע את הכיול
התקופתילפנישהמכשירחרגמהטווחשנקבעעבורו.
קביעת מרווח כיול הינה ניבוי יציבות המכשיר בעתיד על סמך מידע לעתים יש קושי בקביעת תואמות משום שהתקנים או הדרישות
העבר.ישבצעדזהסיכוןואחריות.
נקבעו ,ללא התחשבות באי הוודאות .ניתן לקבוע תואמות בתנאי
שיחסאיוודאותהכיוללדרישתהסיבולתהינוקטן.
מרווחהזמןלכיולהבאשלמכשירמדידהנקבעבהתאםל:
הגדרת דרישות התואמות תעשה במסגרת סקר החוזה בין הלקוח
•מידעאודותיציבותהמכשור
ומעבדתהכיולהמוסמכת.
•המלצותיצרןהמכשירעלמרווחהכיולאומידעזההממקוראחר
• עומס העבודה המיועד למכשיר )תדירות ושעות ההפעלה ,מספר
††‰ÊÂÁ†¯˜Ò
 המפעילים,מיומנותהמפעיליםוכו‘(
•גורמיםהמשפיעיםעליציבותהמכשירכוללהשפעתתנאיהסביבה .מעבדות העובדות על פי תקן  ISO/IEC 17025מחוייבות לבצע סקר
לעולם אי אפשר לדעת בוודאות על סמך העבר מה יקרה בעתיד עם חוזהעלמנתלהבטיחשהשרותשהןנותנותללקוחמתאיםלצרכיו.
הנושאיםשיועלו)ביןהיתר(בסקרהם:
המכשירהנתון.
אפשר לנבא רק במידה מסויימת את הערך הצפוי להתקבל בנקדות •המפרטשמתאיםלדרישותהשימושבמכשיר)מפרטהסיבולת(.
•מספרהנקודותבהןנדרשהכיול.
זמןעתידית.
ככלשנגדילאתפרקזמןהניבויאיוודאותבניבויתהיהגדולהיותר• .איוודאותהכיולהרצויהללקוח.
לפי תקן  ISO\IEC 17025:1999תעודת כיול לא תיכלול המלצה על •הצורךבכיוונוןותעודהכיוליםשלפניוולאחריו.
•האםנדרשתהמלצהלגביתאריךהכיולהבא.
מרווחכיוללמעטהמיקריםבהםהיתהדרישתלקוח.
מומלץ ללקוח מצדו לברר האם המעבדה הוסמכה לביצוע הכיול
מעבדת כיול מוסמכת יכולה לסייע ללקוח ולהמליץ על מועד בטווחובאיהוודאותהנחוציםלו.

הכיולהבאבהתאםלנסיונה.
קביעת מועד הכיול הבא היא באחריות הלקוח ,המשתמש
בממעכבדשיתר.כיול מוסמכת אינה רשאית לקבוע את מועד הכיול ††∫ÌÂÎÈÒ
הבא של הפריט המכוייל עבור הלקוח .מותר לה רק להמליץ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מסמיכה את מעבדות הכיול לפי
תקןISO/IEC17025:1999אשרשםדגשעלאיכותהשרותללקוח.
אםנתבקשהלעשותכן.

†·„Ë¯ÙÓÏ†˙ÂÓ‡Â˙†˙˜È

לקוח של מעבדת כיול מוסמכת זכאי לקבל מהמעבדה את מלוא
המידעהמאפשרלהתאיםאתהכיוללצרכיו.
מעבדתכיולמוסמכתרשאיתıÈÏÓ‰Ïעלמועדהכיולהבאשלהפריט
המכוייל.Â˙Â‡†Ú·˜È˙†‡Ï†‡È‰†Í‡,
מעבדת כיול מוסמכת יכולה לבדוק ולדווח על תואמות המכשיר
המכוייללמפרטהסיבולת.היאתעשהזאתתוךהתחשבותבאיוודאות
הכיול.
קביעת מפרט הסיבולת לפריט המכוייל הינה בידי הלקוח .מעבדת
כיול מוסמכת יכולה לסייע ללקוח בבחירת מפרט הסיבולת התואם
לצרכיו.

מעבדות כיול רשאיות לקבוע את תואמות המכשיר למפרט ,על פי דרישת
הלקוח.
גבולות הסיבולת של מכשיר מוגדרים בדרך כלל במפרט היצרן או בתקן.
לעתים קובע המשתמש במכשיר את המפרט על פי צרכי השימוש ולאו
דווקא בהתאמה מלאה למפרט היצרן .כאשר תואם המכשיר את המפרט,
זונח,בדרךכללהמשתמש,אתהסטיותשנקבעובכיול.
אם נחזור לכיול הסרגל ונניח שדרישת המפרט לסרגל הינה   ±0.1cmאנו
נראהשהמכשיראינועומדבדרישהזומשוםשתוצאתהכיולהינה† .15.1cm

†

†

†

†

†††ÔÂÒ·Â˜ÚÈ†ÈÈ‚¯Ò
≥

˙Â˘¯‰†˙ÂÈÁ‰
†·‰ÎÓÒ‰Ï†Ì„˜ÂÓ†È‡˙Î†˙Â˜È„·†ÚÂˆÈ

†˘‡˙È¯˙‡†·¯†‰„·ÚÓ†‡˘Â·†‡˙ÏÈ

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות תתנה הסמכת מעבדה לבדיקות
ו/אוכיולים)להלן”:בדיקות"(בביצועשל10בדיקותלפחותבתחום
בו מבוקשת ההסמכה ,וכל זאת במהלך החודשים האחרונים בסמוך
למבדקההסמכה)ו/אוההרחבה(.

ממעבדהנתקבלהשאילתההמבקשתלקבלהבהרהבהקשרלמדיניות
הרשותבנושאהפקתדו"חבמעבדהרבאתרית.
בהנחיותהרשותנכתב:
”תעודות המונפקות ממעבדה רב אתרית יכילו את שם האתר בו
בוצעההבדיקהבאופןשלאיטעהאתהלקוח,כלומראתרלאמוסמך
ינפיק תעודה ללא איזכור הסמכתו על ידי הרשות .אתר שאינו כלול
בהסמכהאינויכוללהשתתףבמהלךהפעילותהכלליתשבעטיומופקת
תעודתבדיקההנושאתאתאיזכורההסמכה".
דרך הפעולה של מעבדות הבניה וכן תקני הסמכתן מאפשרת עבודה
באמצעותמעבדותשדה,מעבדותניידותוכו‘.
מעבדות שדה נפתחות ונסגרות לפרקים ,קונטיינרים מוצבים באתרי
לקוח,ונציגיהרשותאינםפוקדיםכלאתרואתר.שאלתהמעבדההיא
מהמבחינתהרשותמהווהעמידהבדרישות”אתרמוסמך".
המעבדההציגההדוגמאדלהלן:
”נטלנובטוןבכביש–מעבדתשדה.אשפרהמבוצעתבמעבדתהשדה.
לחיצהמבצעיםבמעבדתהאם,שםגםמופקתהתעודה.מעבדתהשדה
פועלתעלפימערכתהאיכותשלהמעבדה.
והשאלה :האם רשאית המעבדה להנפיק תעודה תוך ציון שמקום
הנטילההואהכבישהנדון?

על המעבדה יהא להוכיח כי בכל הפעמים הללו יצא לפועל תהליך
הבדיקהבמלואו,החלמהדיגוםועדוכוללהנפקתתעודהללקוח.


††–†ÌÈÈ˙„·ÚÓÈ·†˙ÂÓÂÈÓ†˙‡ÂÂ˘‰†ÈÁ·Ó
†‰Â˘‡¯†‰ÎÓÒ‰†–†‰˜È„·†˙Â„·ÚÓ
בהתאםלדרישותהארגוןהבינלאומי)(ILACמחייבתהרשותהלאומית
להסמכת מעבדות את המעבדות המעוניינות בהסמכה להשתתף
במבחני השוואת מיומנות בינמעבדתיים .אישור הצטרפות לתכניות
מתאימות,לפחותתכניתאחתבכלתחוםעיסוקשלהמעבדה,במידה
שקיימת ,יישלח לרשות יחד עם מסמכי המעבדה .השתתפות בתכנית
מהווהתנאימוקדםלקבלתהסמכהבאותותחום.
התוכניתתהיהשלארגוןמוכר,העומדבדרישותהתקן:
– ISO/IEC Guide 43-1 (1997): “Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison
Part 1: Development and operation of proficiency testing scheme”.

המעבדות תוכלנה להיעזר בראשי הענפים ברשות על מנת לבחור את
התכניותהמתאימות.
מעבדות המשתתפות במבחני השוואת מיומנות בינמעבדתיים,
מתבקשות להעביר לרשות את תוצאות המבחנים יחד עם מסמכי
הצגתהמעבדה.

השתתפותבתכניותאלה,במידהוקיימות,הינהתנאיהכרחי
להסמכתהמעבדה.

†‰„˘†˙Â„·ÚÓ†‡˘Â·†˙Â˘¯‰†˙ÂÈÈ„Ó
כלמעבדתשדה)אתרזמני(הפועלתבמסגרתההסמכהתוקם,תופעל
ותסגרעלידיהמעבדהבהתאםלנוהלפתיחה,תפעולוסגירתמעבדת
שדהשיועברלהתייחסותהרשות.
תנאי להפעלת מעבדת שדה במסגרת ההסמכה הינו תפעולה בהתאם
לדרישות ההסמכה ויותנה בדווח לרשות )לפני ולא יאוחר מיום
פתיחתה( על מועד פתיחתה הצפוי ,תחומי עיסוקה ,מספר בודקים
מתוכנן לפי תחומי עיסוק ,מיקומה ,הלקוח/הפרוייקט עבורו הוקמה
ומועדסגירתההמתוכנן.

¥

˙˘˙Â˘¯‰†˙·Â
כאשר מעבדת שדה מבצעת חלק משרשרת הפעילויות המביאות
להוצאת תעודה במעבדת האם ,חלים עליה כל הכללים החלים על
מעבדתהאם.
למשל:
• עובדי המעבדה מודעים ,מכירים ומודרכים לביצוע הפעילויות
 המבוצעותבאתר.
• נהליהאיכותוהנהליםהמקצועייםשרלבנטייםלפעילותםנמצאים
 ברשותםומוכריםלהם.
• חליםכלכלליבקרתהתיעוד.
• הדיגוםנעשהעלפיכלליםברוריםוידועיםמראש.
• תהיה הוכחה מתועדת לקיום שרשרת העקיבות מרגע הילקח
 הדגימהועדלהעברתהלמעבדתהאם.
• מעבדת האם תבצע הדרכה ופיקוח על קיום מערכת האיכות
 והכלליםהמקצועייםשנקבעו.
• יקבעוכלליםייחודייםשמתחייביםמעצםהיותהאתרזמניותנאי
 הסביבה משתנים ,זאת על מנת לודא כי איכות התוצאה אינה
 נפגמת.
מעבדות רב אתריות נתבקשו להכין נוהל הפעלה של מעבדה כזו,
המגדיר כיצד פותחים וסוגרים אתר זמני .המעבדות נתבקשו לדווח
לרשותעםפתיחתאתריםזמנייםאותםהןמפעילות.
בימיםאלהנבדקיםהנהליםעלידיצוותיהרשות.
בתעודת הבדיקה שמעבדת האם מפיקה יש לציין את מקום הדיגום
אוהנטילהואתהסניףהאחראילביצועחלקמהפעילות.

†˙Â˘¯‰†ÈÙ·†ÌÈÎÓÒÓ†‚Èˆ‰Ï†‰·ÂÁ‰
שאלתסמכותהשלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותלדרושממעבדה סעיף62לחוקקובע:
מוסמכתלהציגבפניהתעודותבדיקה,התקשרויות,נתונים,סקריחוזים ".62
וכיו“ב רשומות מחד ,וחובתה של המעבדה להציג המסמכים מאידך  ,
מתעוררת,ביןהשאר,אגבמבדקיםשעורכתהרשות)באמצעותבודקיה(  
במעבדה.
 
"


….
  )ב(
הרשות דורשת כי המעבדה תעמיד במהלך המבדק או עד  48שעות יתרהמזו,סעיף25לחוקהרשותקובעכידיןעובדיהרשותכדיןעובדי
מתחילתו,כלמידערלבנטישמתבקש.
המדינהלעניןחוקהעונשין,התשל"ז–)1977להלן”:חוקהעונשין"(–
מהומקורסמכותהשלהרשותומדועהכרחיתחשיפתהמידעלפעולתה? ההוראותהנוגעותלעובדיהציבור.

בעניןזהקובעחוקהעונשיןבסעיף117הוראותבדברשמירתידיעות
המגיעותלידיעתושלהאזרחבכללושלעובדהמדינהבפרט.
†˙È·ÈËÓ¯Â‰†˙¯‚ÒÓ‰
איסור מסירת ”ידיעה" שהגיעה לעובד בתוקף תפקידו חל על מסירת
כל ידיעה שהעובד קיבלה בתוקף תפקידו .עובד הרשות רשאי למסור
הרשותהוקמהעלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,
ידיעהשהגיעהאליובתוקףתפקידורקאםהוסמךכדיןלמסוראותה,
התשנ"ז – ) 1997להלן” :החוק"( .החוק קובע ,כי הרשות היא תאגיד ובתנאינוסףשהואמוסראותהלאדםהמוסמךלקבלה.
)סעיף3לחוק(וכיהיאגוףמבוקרכמשמעובסעיף(9)2לחוקמבקר הוראהזוחלהעלעובדגםלאחרפרישתו.
המדינה,התשי"ח–)1958נוסחמשולב(.
למעלהמןהצורךיצויןכילענייןזה”,עובדהרשות"–לרבותבודקיה
ויועציהוכלהפועליםמטעםהרשות.
תפקידיהרשותוסמכויותיהמוגדריםבסעיף5לחוק,וזולשונו:
העולה מהמקובץ ,אפילו הציגה המעבדה בפני הרשות מסמכים
אישיים ,פרטיים ,מסחריים וכו‘ ,אין בליבה החשש כי המידע שהוצג
ישמשלצרכיםזריםלהסמכה.
".5תפקידיהוסמכויותיהשלהרשותהם:
הרשותאינהבבחינתמתחרהמסחריתלמעבדותולאתעשהבמידעכל

 ) (1לקבוע,באישורהשר,תחומיםוסוגיבדיקותשלגביהםתינתן שימושהעלוללפגועכלכליתאואחרתבמעבדות)למעטלעניןהחזקת
ההסמכה(.
  הסמכהלמעבדות;
 ) (2לקבוע דרישות לגבי השכלה והכשרה מקצועית של עובדים
ומנהלים במעבדות המבקשות לקבל הסמכה ולגבי ביצוע
†˙ÈÊÂÁ‰†˙¯‚ÒÓ‰
בדיקותוציודבדיקות;

)א( לא יגלה אדם כל ידיעה או תוכנו של מסמך
שהגיעו אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה ,אלא לפי
דרישת בית משפט ,היועץ המשפטי לממשלה או
לצורךחקירהלפידין.
















) (3לתת למעבדות שיבקשו ,הסמכה בתחומים ובסוגי
 בדיקות שקבעה ולקבוע דרישות למתן ההסמכה
 ותנאיםלקיומה;

בהתאםלנהליהרשות,משעמדההמעבדהבדרישותההסמכה,חותמת
היאעלהסכםפיקוחעםהרשות.
הסכם הפיקוח ,מטרתו להסדיר את מערכת היחסים שבין הרשות
למעבדההמוסמכת.
סעיף3להסכםהפיקוחדןבבקרהומעקב,וזולשונו:

) (4לשמש נציגתה הבלעדית של המדינה ,בכל דבר וענין הקשור
 בתפקידיה ,ובכלל זה להכיר ,באופן הדדי ,ברשויות הסמכה
 שלמדינותאחרותאושלארגוניםבינלאומיים;
".3בקרהומעקב
) (5לבטל הסמכה של מעבדה ,אם לאחר שניתנה לה   3.1המעבדה מתחייבת לאפשר לנציגי הרשות או עובדיה לבצע
 אפשרותלהשמיעאתטענותיה,מצאהכיאינהעומדת   ביקורת במעבדה ובחצריה בכל זמן פעילות המעבדה וללא
  תיאוםמראש.
 בדרישותשנקבעולמתןהסמכה;
) (6ליזום כל פעולה הכרוכה או קשורה בהסמכה של מעבדות   3.2המעבדה מתחייבת לסייע לרשות כמיטב יכולתה
  בביצוע הביקורת לרבות הצגת מסמכים מכל סוג
 המבצעותבדיקות,לרבותפעולותהדרכה,פרסוםוהסברה;

 ) (7לבצע ולרכז את כל הפעולות הנדרשות לביצוע 

  תפקידיהשבסעיףזה".


משמעותוהמיידיתשלסעיףזההינה,כיבידיהרשותניתנההסמכות 
העליונה בדבר קביעת הדרישות למתן ההסמכה והתנאים לקיומה .

על פניו נראה כי סעיף  5לא נועד להגביל ,וכל שכן למנוע מהרשות 
אתחופשהפעולהוהסמכותהמקצועיתהמינימליתשלבחינתמסמכי 
המעבדה,אשרהוסמכהעלידיהרשות,בפרטכשהמסמכיםרלבנטיים 
לבחינת עמידתה של המעבדה בדרישות ההסמכה שנקבעו והוצגו 

מראשלמעבדה.
ויודגש,כלמסמךהמוצגלאנשיהרשות,חלהעליוחובתהסודיות,אין 

הרשותעושהבמסמךכלשימושלמעטלצורךבחינתההסמכה.

במהדבריםאמורים?

 שהואהקשורלנושאיהבדיקותוההסמכהלפידרישה,
 הכנה ובדיקת דגימות ,מתן אפשרות להציג שאלות
 לעובדיםוכלאינפורמציהאשרתידרשעלידיהרשות,
 נציגיהאועובדיה…
 3.3המעבדה מתחייבת לסייע לרשות כמיטב יכולתה
 בביצועהביקורת ,בכפוף לסייגים הנובעים ממגבלות
 אובייקטיביותשלהמעבדה…
… 3.4

 3.5מוצהר ומובהר בזאת כי סירוב מעבדה לשתף פעולה
 עם הרשות בנושאי בקרה ומעקב או הפרה של
 אחת מהו ראות סעיפים  3.1עד  ,3.4עלולים להביא
 להשעייתהסמכתהלבצעבדיקותמסויימותאולהשעיית




מעמדה כמעבדה מוסמכת לזמן ובתנאים שיקבעו על ידי
הרשותכמתאימיםלנסיבותההפרה".
µ

סעיף3להסכםנועדלממשאתסמכותההכלליתשלהרשותהקבועה " .13תעודותודוחות

בחוק,בכלהנוגעלמעקבאחרפעילותהמעבדההמוסמכת.
ההסכם לא כוון ,על פי לשונו ותכליתו ,לכבול את ידי הרשות בכלל
ובודקיה בפרט בעבודתם השוטפת בפיקוח על המעבדה ,במסגרת
הכללית שהתוותה על ידי המחוקק .ודוק :סעיף  2.3להסכם קובע
כי המעבדה תסייע בביצוע הביקורת לרבות הצגת מסמכים מכל סוג
שהוא,ומתןכלאינפורמציהאשרתידרשעלידיהרשות.
על שום מה מדבר ההסכם בלשון כללית אם לא מדובר בסמכות
נרחבתשבשיקולדעתשלהרשות?
ויודגש ,המעבדה המוסמכת חתמה על הסכם הפיקוח וקיבלה על
עצמהאתהדין.
הסכם הפיקוח שב ומדגיש את חובת הסודיות החלה על המידע
המועברלרשות,וכךבסעיף1.01להסכם:

 13.1תוצאותיהם של כל כיול ובדיקה או של סדרת
 כיולים ובדיקות ,שבוצעו על ידי המעבדה ,ידווחו
 בצורהמדוייקת,ברורה,חדמשמעיתואובייקטיבית,
 בהתאם להוראות הכלולות בשיטות הכיול או
 הבדיקה.בדרךכללידווחוהתוצאותבתעודותכיול,
 בדו“ח בדיקה ,או בתעודת בדיקה ,ויכללו את כל
 המידע הדרוש לשם פרשנות תוצאות הכיול ,או
 הבדיקה ,וכל מידע הנדרש על ידי השיטה
 שהשתמשובה.
 13.2כל תעודה או דו"ח ,יכילו לפחות את המידע
 שלהלן…:
 13.3כאשרהתעודהאוהדו"חמכיליםתוצאותכיול,או
 בדיקה,שנערכועלידיקבלנימשנה,יזוהותוצאות
 אלהבצורהברורה…"












".01הצהרתסודיות

 1.01הרשות מתחייבת בזאת כי כל מידע ,מקצועי או 
 
מסחרי ,אשר יימסר לה במסגרת חוזה זה ועל פי 
סמכויותיה לפי כל דין על ידי המעבדה ,לא ימסר
 
 
לאדם או גוף אחר ולא יפורסם אלא בהסכמת מטבע הדברים ,ועל פי הוראות תקן  ,ISO/IEC GUIDE 58המחייב
המעבדה“
 
את הרשות כגוף ההסמכה ,הרשות נושאת באחריות כלפי הציבור

עינינו הרואות ,המידע מוגן ואין הרשות מוסמכת לעשות בו כל כי המעבדה אכן פועלת בהתאם לדרישות ה ISO/IEC GUIDE 25 -או
שימוש.
ה .ISO/IEC GUIDE 17025 -לא מן הנמנע כי תבחן ביסודיות הן את
התקשרויות המעבדה עם לקוחותיה )הפרטיים והמוסדיים( והן את
תקןISO/IEC17025
ביום  30.3.2000פרסמה הרשות  ב“רשותון" –גליון מס‘  ,1כי התקן תוצאותההתקשרות)תעודותודוחותהבדיקה(.
 ISO/IEC 17025אושר כתקן בינלאומי ויחייב את המעבדות החל מ -
אמור מעתה ,כל זמן שסמכות הפיקוח הכללית של הרשות לא נגרעה
1.1.2002
כן פורסם כי הרשות החליטה לבצע מבדקיה בהתאם לתקן החדש ולאנעקפה,איןכלמניעה,כיבודקיהרשותיפעלולמיצוימקסימלישל
הביקורתוהמבדקיםהנערכיםעלידם,בכלדרךשנראיתלהם,לטובת
החלמ.1.7.2000-
אי התאמות שתעלינה במבדקים אלה ,הנובעות מן ההבדלים בין אמינות ההסמכה )בכל דרך  -משמע לרבות על ידי בדיקת דוחות
התקנים ,תתועדנה כהערות בלבד .בדרך זו תקבלנה המעבדות עזרה ותעודות,התקשרויות,סקריחוזהוכיו"ב(,שאםלאכן,יתבלבלולהן
היוצרות:המעבדהתפעלבאופןעצמאיותחליטעלמהתפקחהרשות,
מסויימתבהבנתהפעולותהנדרשותמהן.
הרשותסקרהאתעיקריISO/IEC 17025והדגשיםביחסל ISO/IEC25 -באילו ממסמכיה תעיין ומאילו תימנע ,ותפקיד הרשות ירוקן מכל
תוכן .לא לכך כיוון התקן  ,ISO/IEC GUIDE 58לא לכך כיוון הסכם
GUIDE
הפיקוחולאזוהיתהמטרתסעיף5לחוק.
לעניןהתקשרויותומכרזיםנאמר:
"בקשות ,מכרזים וחוזים – יש להתייחס להסדרים לסקר עבודה וכברנאמר”איןסמכותבליאחריות",במידהרבהשלצדקישלהוסיף
חדשה כמו ב ISO/IEC GUIDE 25 -ובנוסף לזהות את צרכי הלקוח ,ולומרגםכי”איןאחריותבליסמכות".
להבטיחאתיכולתהמעבדהלמלאאתצרכיו,ולטפלבשינוייםובסטיות הרשותאחראיתלהסמכתהמעבדותבארץ,הןכלפיציבורהלקוחות,
הןכלפיהשלטוןוהןכלפיהעולםכולו.
וכןכלהדרישותמ"ISO9000-
כך,החלמיום1.7.2000הרשותמבצעתמבדקיהבהתאםלדרישותתקן משניתנהלההאחריות,הוענקהלהגםהסמכות,ובזאתעלהמעבדות
 .ISO/IEC 17025להווי ידוע כי תקן זה האיר באור זרקורים את צרכי להכיר.
הלקוחודרישותיו.
סעיף4.4.1לתקןמטילעלהמעבדהאתהחובהלבצעסקריחוזהאשר
יבטיחו כי דרישות הלקוח ,כולל שיטות הדיגום והבדיקה ,מוגדרות ,סיכומושלדבר:
מתועדות ומובנות כראוי; כי למעבדה היכולת והמשאבים לעמוד
נראה כי על פי פרשנותם הראויה של החוק ,הסכם הפיקוח ומסמכי
בדרישותוכישיטתהבדיקה/הכיולתואמתלדרישותהלקוח.
אשר על כן ,נראה כי מחובתה של הרשות לדרוש מהמעבדות להציג היחוסעלפיהםפועלתהרשותואשרלאורםניתנתההסמכה,איןכל
בפניה את מסמכי התקשרויותיהן עם הלקוחות ,סקרי חוזה ,תעודות מניעה כי הרשות תדרוש לעיין ולבקר את מסמכי המעבדה מכל סוג
בדיקההמונפקותעלידיהןוכיו“במסמכיםאשרישבהםכדילהעידעל שהוא.
טיבקשריההמקצועייםשלהמעבדהעםלקוחותיה.
כאמור ,סקר חוזה הינו לב ליבו של התקן; על הרשות מוטלת החובה הסמכותלכךמקבלתמשנהתוקףמשמדוברבסקריחוזהוהסכמיםעם
לבדוקהחוזהאלמולדרישותהלקוח,לודאכיאיןהטעייתלקוחותוכי לקוחותהמעבדהולאורכניסתולתוקףשלהתקןהחדש.ISO/IEC 17025
יתרהמזו,נראהכימחובתהשלהרשותלאמץמדיניותזושלבדיקת
המעבדהאכןמסוגלתלבצעאתכלשמתחייבת.
למותר לציין כי תקן  ,ISO/IEC GUIDE 25התקף כיום ומנחה את המסמכיםולשקולבכובדראשהשלכותסירובהשלמעבדהמוסמכת
עבודת המעבדות ,מחייב כי מדריך האיכות יכלול הסדרים המבטיחים להציגבפניהכלשדורשת.
שהמעבדה מסקרת כל עבודה חדשה ,לפני תחילת ביצועה ,כדי לודא

  
שבידההמתקניםוהמשאביםהמתאימים)סעיף5.2לתקן(.
רויטל)ירחי(סוסובר,עו"ד
לאזואףזו,תקןזהמתייחסבפרטנותיתרהלנושאהתעודותוהדוחות
בסעיף13עלכלסעיפיהמשנהשבווקובע:

∂

להלןמשפטיהסיכום:
“It was clear that although ISRAC is a new applicant to ILAC, it is a very

GLP†˙Â˘„Á

well established accreditation body, with full surveillance assessment, and
reassessments undertaken.

הרשותפועלתלהכרההדדיתעםה(Environmental Protection Agency) EPA-
בארה"ב  בתחום  .GLPבפעילות זו מספר שלבים ,הראשון ביניהם
מסירתמסמכיםעלפעילותהרשותבתחוםזה.מדריךהאיכותומדריך
”planned for March 2005.
 GLPשל הרשות וכן טיוטת הסכם הבנות ) (MOUהועברו לאישור ה -
.EPAפעילותזומתקיימתבמסגרתפעילותנציבותהמדעוהטכנולוגיה החלטה זו הופצה לחברי הארגון להצבעה ,בסופה נחתום על הסכם
ארה“בישראלהפועלתלהרמוניזציהביןהמדינות.
ההכרהההדדית.החתימהצפויהבתחילתחודשנובמבר.
שלב נוסף בפעילות זו התקיים בחודש יולי השנה .נציגי הרשות,
מגר' אתי פלר ומגר' זהבה נזרי ,ונציגת משרד הבריאות ,דר' רחל



קרפל,השתתפובמפגשבמשרדיה EPA -עםגב‘פרנצ‘סקהליאםוצוות 
††„¯†ÔÈÊÈ¯„†‰¯Â‡†ß
הבודקים של ה .EPA -מטרת המפגש התאמה בין פעילות ודרישות
ה EPA-בתחום  GLPלביןזוהמתקיימתבישראל.במפגשנדונותחומי
הפעילות,המבנההארגוניוכןהתקיימההכנהלביקורותבהןהשתתפו
נציגי הרשות ומשרד הבריאות .נערכו שלוש ביקורות במקביל ובכל †ÔÈÏ¯··†ILAC/IAF†ÒÂÈÎ
אחת השתתפה בודקת מישראל ובודק  .EPAהמבדקים כללו בחינת
עבודתהמעבדה,ניסיונותהשדהובדיקתהמחקריםשהוגשולרישום .אחת לשנתיים מקיים ארגון  ILACכינוס בינלאומי הדן בנושאים
השלביםהבאיםהינםחתימהעלהסכםהבנות,בקורתשלנציגיה -הקשוריםלהסמכתמעבדות.הכינוסיתקייםבברליןבספטמבר.2002
הכינוס הבא יהיה משותף גם לIAF – International Accreditation Forum-
 EPAברשותוהשתתפותםבבקורת  GLPבישראל.
‡˙ †¯ÏÙ†Èהמאגד ארגונים העוסקים בהסמכת פעילויות פיקוח והתעדה שונות
†
†
†
†
†
†
לתעשיהולבעלימקצועות.
The AMC recommends that ISRAC be invited to sign the ILAC arrangement

for testing and calibration without conditions, and the next assessment be

˜˘¯†ÌÈ
·ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ

מטרתהכנוסהיאלאפשרשיחודיוןביןארגוניההסמכההשונים,גופי
ההתעדה)לקוחותההסמכה(ולקוחותיהם,הרשויותהאוכפות,ארגוני
הסחרוהתעשיה.

∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ‡˘Â·†˜ÂÒÚÈ†ÒÂÈÎ‰

†††††††Í¯„·†˙Â„·ÚÓ†˙ÎÓÎ‰Ï†˙ÈÓÂ‡Ï‰†˙Â˘¯‰
†ILAC†˙¯‚ÒÓ·†˙È„„‰†‰¯Î‰†ÌÎÒ‰†ÏÚ†‰ÓÈ˙ÁÏ
בתחילת חודש יולי  2001התקיימה ישיבת הועדה הדנה בכל הקשור
להסכםההכרהההדדיתשל.ILAC
הועדה הקרויה  ,Arrangement Management Committeeעסקה בתהליך
ההכרהבגופיםבלתימשתייכיםכמוישראל.עדכה,כלאחדמגופים
אלה ,הוכר קודם לכן על ידי ארגון אזורי ) EAאו  (APLACובכך הפך
לבעלזכותחתימהעלהסכם.ILACהרשותהגישהמועמדותבוזמנית
ל  EA-ול ILAC-משום שבאותה עת עדיין לא נחתם ההסכם העולמי.
כרונולוגית ,הדיון ב ILAC -קדם לדיון הועדה האירופית ובכך היה
חידושותקדים.נערךדיוןמעמיקוסיכוםכיצדישלהביאאתהחומר
בפניהועדהומהותהליךההצבעה.לאחרדיוןזההובאדו“חהמבדק
של הרשות הישראלית לדיון בפני הועדה .חברי הועדה הם נציגים
מהאזוריםהשוניםוכןיו"רILACוצופיםמביןהארגוניםבעליהענין.
במסגרת הדיון בפרטים תושאלתי לגבי פרטים שונים בניהול הרשות
ובתהליכי ההסמכה ,הפקוח וקבלת ההחלטות .חברי הועדה בקשו
להבין כיצד אנו מגיבים להערות שהעירו הבודקים ,ומהן הפעולות
המתקנותשננקטוברשות.הדיוןבדו“חהמבדקנערךבדלתייםסגורות:
בסופו המליצה הועדה †ÌÎÒ‰ †ÏÚ †ÌÂ˙ÁÏ †˙Â˘¯‰ †˙‡ †ÔÈÓÊ‰Ï
 ÆÈ‡˙ †‡ÏÏ †˙È„„‰‰ †‰¯Î‰‰הועדה ציינה כי הדו"ח שנכתב על
הרשותמרשיםוהואהטובביותרשנכתבעלארגוןהסמכהכלשהו.

• השפעתההסמכהעלהכלכלה
• השפעתההסמכהעלאיכות
• תהליכיההסמכהוההתעדה
• הצהרהעצמיתשליצרניםעלעמידהבתקניםובמפרטים
• תקניםבינלאומיים
• הסמכהבמדינותמתפתחות
• הערכתאיוודאותבמדידה
• ניהולמערכותאיכות
• עקיבות
• רישויהתעדתמוצרים
• הבטחתאיכותפנימיתוחיצונית
• הסמכתגופיפיקוח
• הגורםהאנושיבתהליךההסמכה
בכינוס ירצו נציגי השוק האירופי המשותף ,ארגון הסחר העולמי,
בכיריארגוניההסמכה,נציגיתעשיהונציגימעבדות.כמוכןיערךדיון
פתוחבכלאחדמהנושאיםהנ"ל.
המעבדותהמוסמכות,נציגיהממשלהוהתעשיהמוזמניםלהשתתף.
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ÌÈÏ‰†˙·È˙Î†∫†‡„Ò
קהלהיעד :מנהליםועובדיםבמעבדותבדיקה,מעבדותכיול,מעבדותרפואיותוכלהמתענייןבנושא.
הבנתהעקרונותומבנהמדריךאיכות,נהליאיכותונהליביצועתקנייםותרגולכתיבתם.
מטרה:
יוםשני15,באוקטובר2001
מועד:
משךהקורס:מפגשאחדמשעה16:00-09:00
₪350למשתתף
עלות:

˙ÎÓÒÂÓ†˙È‡ÂÙ¯†‰„·ÚÓ†Ï‰Ó†Ï˘†Ë·Ó†˙„Â˜Ó†≠†˙È‡ÂÙ¯†‰„·ÚÓ†˙ÎÓÒ‰†∫ÔÂÈÚ†ÌÂÈ
יוםהעיוןיועברבשפההאנגליתע"יDr.BrainLinehanמנכ"לMedlabוראשתחוםהסמכתמעבדותרפואיותבניו-זילנד.
קהלהיעד :עובדי ומנהלי מעבדות רפואיות ,הנהלת מוסדות רפואיים ,עובדי משרד הבריאות ,מנהלי יחידות הכוללות מעבדות רפואיות,
יועציםלמעבדות.
 
הצגהודיוןביתרונותובקשייםשלההסמכהבמעבדהרפואיתתוךשתוףהמשתתפיםבניסיונושלמנהלמעבדהרפואית
מטרה:
 
מוסמכתבניו-זילנדהמשמשגםכראשתחוםההסמכהבמדינהזו.יתקייםפאנלמקצועילדיוןפתוח.
יוםשני19,בנובמבר2001
מועד:
משךהקורס:מפגשאחדמשעה16:00-09:00
₪400למשתתף
עלות:

‰˜È„·†˙Â„·ÚÓ·†ÈÓÈÙ†ÏÂÈÎ†∫‡„Ò
סדנאזומהווההמשךליוםהעיוןשנערךב18/06/01-בנושאכיולפנימי.
קהלהיעד :משתתפייוםהעיוןבנושאכיולפנימיבמעבדותבדיקהשנערךב,18/06/01-מנהלים,מנהליאבטחתאיכותועובדי 
ם
במעבדותבדיקההעוסקיםבכיול.
 
הדגמהותרגולשלדרישותהרשותלבצועכיולבמעבדותבדיקהתוךהתייחסותלנושאיםהבאים:
מטרה:
עקיבותהכיול,מרווחיכיול,יסודותאיודאות,הערכתאיהוודאותבתוצאותהכיולהפנימי.
 
יוםשני3,בדצמבר2001
מועד:
משךהקורס:מפגשאחדמשעה16:00-09:00
₪350למשתתף
עלות:

∫ÌÈ¯Á·†ÌÈ‡˘Â·†ÔÂÈÚ†ÌÂÈ
סוגיהיקףהסמכה )(Type of Scopesדיגום-לפידרישותISO/IEC17025קהלהיעד :נציגימעבדותמוסמכות,מעבדותבתהליךומעבדותשרכשוערכת”הסבריםודרישותלמעבדותבדיקה/כיולהמבקשות
הסמכה"וכלהמתענייניםבתחום.
 
מטרה• :הגדרתסוגיםשוניםשלהיקףהסמכהוהתאמתמערכתהאיכותלסוגיםאלה.
  •הגדרתדרישותהרשותלגבימעורבותהמעבדהבדיגום.
יוםרביעי19,בדצמבר2001
מועד:
משךהקורס:מפגשאחדמשעה16:00-09:00
₪150למעבדותמוסמכותומעבדותבתהליך
עלות:
  ₪350למשתתפיםאחרים

Æ‡“˙†®ÔÂ˜¯È‰†˜¯‡Ù©†∏∞†Á˜Â¯†‘ß„˘†≠†‰ÙÈ†Ï‡¯˘È†È„ÂÓÈÏ†ÊÎ¯Ó·†ÂÎ¯ÚÈ†˙Â‡„Ò‰Â†ÔÂÈÚ‰†ÈÓÈ
∞≥≠µ∑µ±∂πµ∫†Ò˜Ù·†Â‡†irits@isracÆgovÆil†Ò„ÈÒ†˙È¯ÈÚÏ†˙ÂÙÏ†‡†˙Ë¯ÂÙÓ†˙ÈÎÂ˙†˙Ï·˜ÏÂ†ÛÒÂ†Ú„ÈÓÏ

∏

≤∞∞≤†˙˘†˙ÏÈÁ˙·†ÌÈÈ˜˙È˘†Ò¯Â˜†˙‡¯˜Ï†‰Ú„Â‰
˜ÌÈÈÚÂˆ˜Ó†ÌÈ˜„Â·†˙¯˘Î‰Ï†Ò¯Â
הרשותמתכננתלערוךברבעוןהראשוןבשנת2002קורסלהכשרתבודקיםמקצועייםבתחומיכיול,כימיה,הנדסה,מיקרוביולוגיהודגשמיוחד
לתחוםהמעבדותהרפואיות.הקורסיהיהבהיקףשל3ימים.
מספרהמשתתפיםבקורסמוגבלל20-אישוהרשותשומרתלעצמההזכותלבחורמביןהמועמדיםאתהמתאימיםביותרעבורה.
קיימותדרישותמקדמיותלהשתתפותבקורסהתואמותאתדרישותמסמך (guideline on assessor qualifications & competence) ILAC G11
הנמצאבאתרwww.ilac.org:
עלות₪250:למשתתף
מועמדיםהעוניםלדרישותמסמך  ILAC G11והמבקשיםלהשתתףבקורסמוזמניםלשלוחקורותחייםלעיריתסידסirits@israc.gov.il

עלמועדמדויקשלהקורסתפורסםהודעהברשותוןהבא.

האגודההישראליתלמטרולוגיה
תקייםיוםעיוןבתאריך17/10/2001בכפרהמכביה.
פרטיםוהרשמהבאתרהאגודה:
http://members.nana.co.il/planet/ims

יוםהעיוןיתקייםבחסותהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות

π

‡˙Â¯È˘‰†˙Ó
הרשותעושהמאמציםלשפראתרמתהשירותללקוחותיהולצרכניהםולפיכךהתחייבועובדיהעלאמנתשירות.
אמנתהשירותפורסמהבחוברתשנשלחהלכלמנהליהמעבדותהמוסמכותוהמעבדותהנמצאותבתהליךההסמכה.
להלןמחויבותהרשותכלפילקוחותיהכפישפורסמהבאמנתהשירות.הרשותתשמחלקבלהערותוהארות.

מהיהרשות?

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הינה תאגיד
סטטוטורי שהוקם מכוח חוק הרשות הלאומית
להסמכתמעבדות,התשנ"ז,1997-עלמנתלספק
שירותשלהכרהביכולתןובכשירותןהמקצועיתשל
מעבדות לבצע בדיקות בהתאם לתקנים ,לתקנות
ולמפרטיייחוסאחרים.הרשותהינהמלכ"ר)מוסד
ללא כוונת רווח( .השר הממונה על ביצוע החוק
הינושרהתעשיהוהמסחר.
הרשות הינה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר
המדינה.
הרשות פועלת על פי הנחיות ,ISO/IEC Guide 58
המגדיראתאופןפעולתםשלגופיהסמכה.

עמידהבלוחותזמניםמוגדרים

≈† כל בדיקה ,אשר עורכת הרשות למסמכים המחייבים בדיקה,
 תסתייםתוךחודשמיוםקבלתםברשות.
≈† תעודותהסמכהשנתיותתופקנהבסוףהשנההחולפתולאיאוחר
 מ1-בינוארשלאותהשנה.
≈† מעבדה מוסמכת תקבל עד סוף חודש נובמבר הודעה על היקף
 הפיקוחהמתוכנןלשנההבאה.
≈† הרשות תהיה ערוכה לבצע את המבדק הרשמי תוך חודשיים
 מיוםבדיקתהמסמכיםהמחייבים.
≈† בקשותלמידעוהבהרותמצדהמעבדותייענותוך14ימיםבכתב
 או תוך  3ימים בשיחה טלפונית .במידה שהנושא מחייב טיפול
 ממושךיותריעודכןהפונהעלהתקדמותהטיפולבפנייתו.
יעודהרשות
≈† תלונות יטופלו במטרה לסיים הטיפול בהן תוך  60יום ממועד
קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים
 קבלתןברשות.
בודקיםבהרמוניזציהעםהעולם,לתועלתהמדינה
ואזרחיה.

לקוחותהרשות

הלקוחותהישיריםשלהרשותהינםגופיהבדיקה
המבקשים הסמכה .הרשות רואה עצמה כמייצגת
אתכלהצרכנים)ארגוניםופרטים(העשוייםלהיות
מושפעים ישירות או בעקיפין מאיכות הבדיקות.
בין הצרכנים הראשיים נמנים משרדי הממשלה
העוסקיםבאכיפה.

†‰È˙ÂÁÂ˜Ï†ÈÙÏÎ†˙Â˘¯‰†˙Â·ÈÈÂÁÓ
מקצועיותללאפשרות

≈† כלבודקשלהרשותיהיהבעלהשכלהאקדמיתוניסיוןשללפחות
 שנתייםבתחוםהרוולנטי.
≈† כל בודק חדש מחוייב ,לפי נהלי הרשות ,לעבור תקופת חניכה
 ולימודובסופהבחינה,לפניהסמכתולעריכתמבדקים.
≈†כלבודקיהרשותמחוייביםלעבורבאופןשוטףהכשרותמקצועיות
 והעשרה.
≈† הרשותתעודדאתבודקיהלהתעדכןללאהרףבתחוםהתמחותם
 ותעמידלרשותם,לצורךזה,אתהאמצעיםהמתקדמיםביותר.
≈† ידע וניסיון מקצועיים יהוו מרכיב מרכזי בגיוס ,הערכה וקידום
 שלהבודקים.
≈† בצמתיהחלטהשונים,יכריעתמידהשיקולהמקצועי.

∞±

קודהתנהגות

עובדי הרשות מחויבים באימוץ התנהגות המושתתת על מתן כבוד
ללקוח:
≈† שמירהעלכלליאדיבותונימוס.
≈† אכפתיותורגישותלצרכיהלקוח.
≈† הקפדהעלהופעהמכובדת.
≈† הגעהבזמןהנקבעלמפגשים.
≈† אי-ניצול בשום צורה שהיא ,הן מרומזת והן ישירה ,של ”הכוח“
 המצויבאופןטבעיבידיהבודק.

נגישות

≈† עמדת הטלפון במזכירות הרשות מאוישת במשך כל שעות
 העבודה.פניותייענובהקדםהאפשרי.
≈† ניתן לפנות ישירות לרשות בכתב ,בפקס ,בטלפון או בדואר
 אלקטרוני.
≈† הרשות תענה לכל פניה טלפונית תוך שני ימי עבודה מקבלת
 הודעה.
≈† בקשה לפגישה עם בעל תפקיד תיענה תוך שבועיים ממועד
 הבקשה.

אתיקהויושרה

˙Â˘¯‰†˙Â˘„Á
≈† הרשות,עלכלעובדיה,מחויבתלשמורבאופןמוחלטעלסודיות
 המידעהמגיעאליהבמגעיהעםהלקוח.
≈† הרשותתפעלבאופןהגון,ללאמשואפניםובהעדרניגודעניינים
 בכלמערכותהיחסיםשלהעםלקוחותיה.
≈† עובדי הרשות יימנעו ככל האפשר מקשירת קשרים בלתי
 פורמליים עם הלקוח ועובדיו באופן העלול לפגום בגישה
 אובייקטיביתמוחלטת.
≈† לאישובץלמבדקבמעבדה,בודקבעלקשרחברתי,עסקי,כלכלי
 אואישיעםעובדיםאומנהליםשלמעבדהכלשהי,באופןהעלול
 להשפיעעלשיפוטו.
≈† לפניכלמבדקיצהירהבודקבכתב,כיאיןלוכלניגודענייניםבין
 ענין אישי או עסקי שלו לבין השתתפותו בביצוע המבדק
 במעבדה.
≈† הנהלתהרשותתראהבחומרהיתירהכלחריגהשלבודקמשמירה
 עלכלליהאתיקהוהסודיות.

שקיפות
≈† מדריך האיכות של הרשות מוצג לציבור באתר האינטרנט של
 הרשות.
≈† נהלי הרשות הינם שקופים לציבור וחלקם ,הנוגע ללקוחות,
 מפורסםבאתרהרשות.
≈† רשימת המעבדות המוסמכות ופירוט היקף הסמכתן מפורסמת
 באתרהרשות.
≈† הרשות מתחייבת לעדכן אתר זה מידי חודש .הרשות מתחייבת
 לפרסם את ביטאונה ”רשותון“ מדי רבעון .ברשותון מתפרסמים
 העדכונים ברשימת המעבדות המוסמכות ו/או תחומי הסמכתן
 ברבעוןהחולף.
≈† ב"רשותון" מתפרסמות עמדות הרשות והנחיותיה בנושאים
 שונים.
≈† הרשות מבססת את היקף ההסמכה הראשוני והפיקוח על פי
 המקובל בעולם .הקו המנחה את הרשות בהערכת זמן המבדק
 למעבדההואמסמכיארגוניהעלהבינלאומייםIAFו.ILAC-
≈† תעריפי הרשות מאושרים על ידי מועצת הרשות ומתבססים על
 תעריפינציבותשירותהמדינהומוסדותדומיםבארץ.

˙˙ÂÚË†ÔÂ˜È
בגליוןמס'6שלהרשותוןמיוני,2001פורסמוועדותמקצועיות
מייעצות למנכ"ל הרשות ,ביניהן הועדה להסמכת מעבדות
רפואיותבשיתוףעםאילמ"ר.
לצערנונפלהטעותבהסברשםהאגודה"אילמ"ר".אילמ"רהינה
האגודההישראליתלמדעיהמעבדההרפואית.






אתכםהסליחה

˙†‰ÎÓÒ‰†ÌÂÁ˙†ÁÂ˙ÈÙÏ†ËÂÏÈÈÙ†˙ÂÈÎÂ
˘˙ÂÈ‡ÂÙ¯†˙Â„·ÚÓ†Ï
ענף פיתוח ברשות הלאומית להסמכת מעבדות עוסק בימים אלה
בפיתוחתכניתההסמכהלמעבדותרפואיות.
במסגרת זו מציעה הרשות למעבדות רפואיות להצטרף לתכנית
"פיילוט" שמטרתה שיתוף פעולה בין נציגי הרשות והמעבדות על
מנת לקדם תחום זה .מהות התוכנית ,קיום מפגשים שוטפים של
הבהרהלדרישותהתקנים ISO/IEC17025ו,ISO15189 -תוךהתמקדות
בדרישותהספציפיותלתחום.
התוכנית תוגבל לשלוש עד חמש מעבדות/בתי חולים .המעבדות
שתתקבלנה לתכנית תהינה מתוך הקבוצה הפונה ראשונה ועל סמך
קריטריונים נוספים שגובשו ברשות .המעבדות המעונינות להצטרף
לתוכנית ,יביעו רצונן במכתב המופנה לרשות הלאומית להסמכת
מעבדות עד ה  .23/9/01 -בהמשך תעביר הרשות הלאומית להסמכת
מעבדותהסכםהתקשרותלעיוןואשורהמעבדות.

††„≤∞∞±†˙˘Ï†È˙˘†ÔÂ·˘ÁÂ†ÔÈ
כמתחייב מחוק חופש המידע וכאמצעי להשגת שקיפות מירבית,
פורסם דין וחשבון שנתי לשנת  2000של הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות.הדיןוחשבוןהופקבחוברתדולשוניתעברית/אנגליתוניתן
למוצאוגםבאתרהרשות.
חוברת הדין וחשבון נשלחה למנהלי המעבדות המוסמכות ,המעבדות
בתהליךולנציגיהמוסדותבארץובעולםשהרשותעומדתעימםבקשר.
ניתן למצוא את הדוח השנתי באתר הרשות באינטרנט או לפנות
למשרדיהרשותולקבלו.

† ∫Ú·Â˜†ÈÂ‚¯‡†ıÂÚÈÈÏ†˙Â¯ÂÓ˙†˙¯·Á†‰Î¯Ú˘†¯˜Ò
† •†Ï˘ †‰„Â˜Ù˙Ó †ÔÂˆ¯ †ÈÚ·˘ †˙Â„·ÚÓ †ÈÏ‰ÓÓ †∏µ
† ˙Â„·ÚÓ†˙ÎÓÒ‰Ï†˙ÈÓÂ‡Ï‰†˙Â˘¯‰
סקרשערכהחברתתמורותלייעוץארגוניבנושאשביעותרצוןלקוחות
מתפקודהשלהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותקובעכי85%מבין
כ 60-מנהלי מעבדות ומנהלי איכות שנסקרו ,שבעי רצון מרמת הידע
והמקצועיותשלהרשות.
הסקר היה אנונימי )שום שאלון לא הוצג לרשות( והוא כלל את רוב
לקוחותהרשות.מהתשובותעולהכי90%מהנשאליםציינושמורגשת
התקדמותחיוביתביחסלתפקודהשלהרשותבשנהשעברה.
לשאלה איך נתפסת הרשות בעיני המעבדות נתקבלו תשובות כי
הרשות הוגנת בתהליך ההסמכה ,מקצועית בתחומה ,מאמצת שיטות
עבודה מתקדמות ,בעלת דימוי חיובי ,פתוחה להצעות ולביקורת
ונמצאתבליגהבינלאומית.
ממצאי הסקר נחשפו על ידי מר אבי בניטה מחברת תמורות ,שעיבד
אתהנתוניםוהציגםבמפגשהשנתישערכההרשותעם80מנהליואנשי
המעבדות המוסמכות ואלו הנמצאים בתהליכי הסמכה ובהשתתפות
בודקיםויועצים.

±±

˙Â˘¯‰†Ï˘†˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰Â†Ú„È‰†˙Ó¯Ó†˙ÂÓ˘¯˙‰

רשימתהמעבדותופירוט
תחומיהסמכתן-עדכונים

•∏µ≥Æ

•∏≥∞Æ
MEAN: 4.12

•±±Æµ
•∏≥Æ

•∞∞Æ
חיוביתמאוד

חיובית

ככהככה

שלילית

שליליתמאוד

˙Â˘¯‰†Ï˘†˙Â¯˘‰†˙Ó¯Ó†˙ÂÓ˘¯˙‰
•∞µ∞Æ
MEAN: 3.96

•±µÆ¥
•∑∑Æ

חיוביתמאוד

חיובית

ככהככה

המעבדות"מבדקהצפוןבע"מ"ו"-סיסטם9000בע"מ"קיבלוהסמכה
מחדש∫Ô˙ÎÓÒ‰†ÈÓÂÁ˙†ËÂ¯ÈÙ†ÔÏ‰Ï†.
† שםהמעבדהוכתובתה
† בניה

•∞∞Æ
שליליתמאוד

תחומיהסמכה

תוקףהסמכה

‡ÔÂË· †Æ
·ÔÂË·†¯ÂˆÈÈÏ†ÌÏ‚†È¯ÓÂÁ †Æ
‚ÌÈÎ¯„Â†Ú˜¯˜ †Æ

13.08.2005



מבדקהצפוןבע"מ
רח'הצורף1
אזורהתעשייההריונה
נצרתעילית17105
טל04-6570842:
פקס04-6555870:



מעבדותסיסטם9000בע"מ א.
ת.ד173
ב.
מושבבצרה60944
ג.
טל'09-7441189:
ד.
פקס09-7410312:
ה.
ו.

†









•≤∂Æπ

שלילית

˘„ÁÓ†‰ÎÓÒ‰

בטון
קרקעודרכים
מערכותהבנין
מעטפתהמבנה
בנטונייט
מתקניגזלמבנימגורים

12.08.2005

†ˆ‰ÎÓÒ‰†Û˜È‰†ÌÂˆÓ
מהיקףההסמכהשל¢Ï¢‡Ù¯†ÏÂÈÎ‰†˙Â„·ÚÓ¢צומצםהפריטהבא:

˙ø†¯·ÚÏ†ÒÁÈ·†˙Â˘¯‰†Ï˘†‰Â¯Á‡‰†‰˘·†‰„Â˜Ù

† שםהמעבדהוכתובתה
† כיול



•∞¥∏Æ
MEAN: 4.40

•∞¥¥Æ






מעבדותהכיולרפא"ל
מחלקתאא"כואחזקה78
ת.ד,2250חיפה31021
טל04-8794494:
פקס04-8794218:

•∞∏Æ

חיוביתמאוד

חיובית

ככהככה

•∞∞Æ

•∞∞Æ

שלילית

שליליתמאוד

‚≤∞∞±†¯·ÓËÙÒ†≠†‡¢Ò˘˙†ÏÂÏ ‡†≠†∑†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ
¯·ÂÒÂÒ†®ÈÁ¯È©†ÏËÈÂ¯†„¢ÂÚ ††∫˙Î¯ÂÚ
˙Â˘¯‰†˙ÂÂˆ††∫˙Î¯ÚÓ
ÔÓ‡†È˙Â¯†∫‰ÒÙ„‰
∞∂∏≤†Ø†˙Â˜Ù‰†ıÈ·Â¯Â‰ ††∫·ÂˆÈÚ

≤±

˙Â„·ÚÓ†˙ÎÓÒ‰Ï†˙ÈÓÂ‡Ï‰†˙Â˘¯‰ ††∫˙·Â˙Î
¯µ≤µ≤≤†Ô‚†˙Ó¯†ÌÈÂ·‰†˙È·†¨≤†ÌÈ·‰†ßÁ
†
∞≥≠µ∑µ±∂π∞ ††∫ßÏË
∞≥≠µ∑µ±∂πµ ††∫Ò˜Ù
Web Site: www.israc.gov.il
E-mail: israc@israc.gov.il

תחומיהסמכה

מועדהצמצום

פיתולדינמי-אשרנכלל
בעברביןכיולימומנט,
תחוםגדליםפיזיקליים.

01.08.2001

