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דברמ"מיו"רהמועצה

ל

מעלהמעשרשניםחלפומאזהוקמההרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותע"יחוקשהגדיראתתפקידיהומשימותיה.
בפרקזמןזההרשות,הטביעהאתחותמהעלמרחבהתקינההישראליואףזכתהלהכרהומעמדבינלאומייםעלפעילותה
בתחום.

פעילותהשלהרשות,המסמיכהמעבדותבדיקהוכיוללעמידהבכשירותמקצועיתעלפיתקניםבינלאומיים,מעצימהאת
תהליכיהטמעתהאיכותבמדינהומרחיבהכלהעתאתמעגליהמשתמשיםוהנהניםממוצריםותהליכיםיותראיכותייםויותר
מבוקרים.
מועצתהרשותשמונתהע"פהחוק,בסיועהצוותהמקצועישלעובדיהרשות,פועליםללאלאותלקדםאתמשימתההלאומית
שלהרשותועומדיםלשירותמשרדיהממשלהכגוףיעודילהסמכהובקרהעלמעבדותממשלתיותופרטיותהפועלותבשירות
ענפיהמשקהשונים.
כחלקמהחזוןוהחתירהלמצוינות,השכילומנהליהרשותבעברובהווהלהובילאתהרשותלקבלתהכרהבינלאומיתמהגופים
 ILAC,EAולמצבאתהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותלחוליהנוספתובלתינפרדתמהרשתהעולמיתשלהארגונים
העוסקיםבהסמכהשלמעבדותבדיקהוכיול.
איןספקכיהרשותמהווהנכסמשמעותילמדינתישראלהמסייעלפעילותהמשקיתהמקומיתואףלענפיהייצואשלהתעשייה
הישראליתהעושהשימושבמעבדותמוסמכותע"יהרשות.
בפתחהעשורהשנילפעילותה,אנימביטלאחורבסיפוקלנוכחהישגיההמצויניםשלהרשותוקוראלגופיםהממשלתיים
והארגוניםהפרטייםכאחדלהגביראתהשימושבשירותיה.אנימשוכנעבערךהמוסףשלפעולתהרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדות ותרומתה למשתמשים מענפי המשק השונים לרבות תעשייה ,קבלנים ,התחום הרפואי ועוד.
איןליספקכיככלשירבוהגופיםהמשתמשיםבשירותיהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,כךתשתפראיכותהחייםשל
הציבורבישראל.

עוזימרדכי
מ"מיו"רהמועצה
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דבר הסמנכל

א

ני מצטט משפט מתקן ניהול האיכות  ISO 9000מהדורת " 2006החלטות אפקטיביות מבוססות על ניתוח נתונים ומידע".
מקבלי ההחלטות אמורים לבסס החלטות על נתונים אולם לעתים רבות אין להם את הכלים לבדוק את טיב הנתונים המשמשים
בסיס להחלטה.
החלטות רבות מתקבלות על סמך בדיקות מעבדה.
כלי אפקטיבי לאמון בנתונים המסופקים על ידי מעבדה הוא הסמכתה ע"י רשות הסמכה.
משמעות ההסמכה היא כי גוף מקצועי ונייטרלי בדק בקפידה את המעבדה לפני שהסמיך אותה ולכן ניתן לסמוך על התוצאות
שהיא מפיקה.
במרוצת השנים האחרונות רגולטורים נוספים בעולם ובארץ משתכנעים בחשיבות וכדאיות הסמכת המעבדות ובמקביל הרשות
המשיכה בפעילות מול הרגולטורים בארץ.
בשנת  2008המשיכה הרשות בפעילותה ועמדה בכל ההתחייבויות שלקחה על עצמה למרות חילופי כח אדם במועצת הרשות
ובצוות הבכיר של הרשות.
אני משוכנע כי הצוות המעולה המנוסה והחדשים שהצטרפו ימשיכו בהצלחה את פעולתה הברוכה של הרשות.
בנובמבר  2008התקיים מבדק מקיף על הרשות ע"י צוות מבדק מגוף ההסמכה האירופי בתחומי  Testingו– .Inspectionהמבדק
עבר בהצלחה .מבדק משלים בכיול צריך להתקיים בתחילת שנת .2010

בברכה,
איתן שרון
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מבנהארגוני

מועצה
מ"מיושבראש–עוזימרדכי
גב'גילהאלקובי
גב'אוריתלוין
מרגרישהדייטש
מרמוריץרווח
ד"רשלמהשריג

מנכ"ל
מנהלתלשכתמנכ"לוסמנכ"ל
רותינאמן

סמנכ"לומ"ממנכ"ל
איתןשרון

ראשאגף
טכנולוגיה
ותשתיות
אילןלנדסמן

ראשאגף
חשמל
ואלקטרוניקה
סרגיייעקובסון

מנהלתמבדקים
ריחןניב
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ראשאגף
הנדסה

ראשאגף
רפואה

ראשאגףאיכות,
סביבה,ו–GLP

ראשאגף
מזוןובריאות

מנהלתכספים
יועצתמשפטית

ליאתקמחי

הילהבן–דוד

זהבהניזרי

אריקהפינקו

עו"דרויטל
סוסובר

מנהלתמבדקים
רויתלויטנר

מזכירות
אורטלקליין
עדיזיידה

הנהלת
חשבונות
שפירהשצ'רב
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מידעעלהרשות
ודרכיהתקשרותעימה

ב

ראשיתשנותהתשעיםגברהבארץובעולםהמודעותלאיכותהמוצריםוהתאמתםלתקניםלאומייםאובינלאומיים.תקנים
אלהנועדובעיקרלהבטיחשמוצרשהתקןחלעליוהואבאיכותנאותה,ובשימושבואיןסכנהלבריאות,לבטיחותולאיכות
הסביבה.במערכתהמסחרהבינלאומינדרששהמוצריםיעמדובתקניםאובדרישותאחרותשלהלקוחות.כדישתוצאותיהן
שלהבדיקותהנעשותבמעבדותבארץאחתיהיומוכרותגםבארצותאחרותצריךשתהיהמערכתהסמכהבינלאומיתשתיתן
למעבדותאישוריםעליכולתןלבצעבדיקותברמההנדרשת.הכרהכזאתעשויהלסייעמאודלהצלחתהיצוא,ולאפשרליצואני
המוצריםלהתגברבקלותרבהיותרעלחסמיהיבואבארץהיעדשנובעיםבעיקרמהגבלותתקינה.
גופיההסמכהבמדינותהמתועשותהתאגדולכמהגושים.המשמעותייםהםEA:גושארצותהאיחודהאירופי;ו–APLACגוש
מדינותאסיההפסיפית.כלגושקובעאתמדיניותההסמכהשלהגופיםהמסמיכיםהשייכיםאליוובוחןאתעמידתםבאמות
המידההבין–לאומיותובדרישותנוספותשהואקובע.הארגוןהבינלאומי(InternationalLaboratory Accretitation Cooperation)ILAC
מתאםאתמדיניותההסמכההכללעולמיתופועללהרמוניזציהביןהגושים.
לישראלהסכםשיתוףפעולהעםהגושהאירופיוחברותמלאהבארגוןהבינלאומי.

בישראלישמספרחוקיםותקנותהמסמיכיםרשויותומשרדיממשלהלתתתוקףמשפטילבדיקותשנעשובמעבדותשקיבלו
הכרהחוקית.לדוגמא,חוקהתקנים,התשי"ג–,1953מסמיךאתהממונהעלהתקינהבמשרדהתעשיהוהמסחרלאשרמעבדה
כ"מעבדהמאושרת".משמעותהאישורהיאשתעודתהבדיקהשנותנתמעבדהכזאתהיאראיהלעמידתושלמוצרבתקן
הישראלי.הקנייתמעמדשלמעבדהמאושרתמחייבתשבדיקותיהתבוצענהלפיכלליםאחידיםברוריםומקובליםבעולם.
לקראתהקמתהשלמערכתהסמכהבארץ,שתעמודבאמותמידהבינלאומיותותוכרגםבחו"ל,מינהשרהתעשיהוהמסחר
בשנת1992ועדהלבדיקתסוגייתההסמכהשלמעבדות.
באוגוסטאותהשנההגישההועדהאתהמלצותיהוקבעהשישצורךדחוףבהקמתמערכתלאומיתלהסמכתמעבדות.בעקבות
זאתהחליטהשרב–,1993להקיםרשותלאומיתלהסמכתמעבדות)להלן":הרשות"(,ולשםכךמינהועדהמייעצתוהטילעליה
לבנותאתהתשתיתהדרושהלפעולתהרשותובדבבדלהתחילבהסמכתמעבדות.בשנת1995התחילהצוותלהסמיךמעבדות.
בעקבותעבודתהצוותחוקקבאפריל1997חוקהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,התשנ"ז–)1997להלן":החוק"(.החוק
קובע,ביןהיתר,אתהתפקידיםוהסמכויותשלהרשותואלההם:
לקבועבאשורהשראתתחומיההסמכהבהםהיאפעילה.
להגדירדרישותלהסמכהממעבדותמדידה,כיול,ובדיקה.
לוודאכיהמעבדותעומדותבדרישותלהסמכהובהתאםלהסמיךאולבטלהסמכהשלהמעבדות.
לשמשנציגהבלעדיתשלהמדינהבכלהקשורלהכרההדדיתבהסמכהשלמדינותאחרותאושלארגוניםבינלאומיים
ליזוםפעילותמלווהלהסמכתמעבדותכגוןהדרכה,פרסום,והסברה.

מהיהסמכתמעבדה?
הסמכתמעבדהמשמעההכרהרשמיתביכולתהמקצועיתשלהמעבדהלבצעסוגיםיחודייםשלבדיקות,מדידותוכיולים.
ההסמכהזמינהלכלסוגימעבדותהכיולוהבדיקהביןאםהןחלקממפעל,שייכותלמגזרהציבורי,אולמגזרהפרטי.הסמכה
מאפשרתלצרכניםאשררוציםלבדוקאולכיילמוצר,חומראומכשירלמצואשירותאמיןשלבדיקהאוכיולהעונהלצרכיהם.
בנוסף היא מאפשרת למעבדה להעריך אם היא מבצעת את עבודתה בצורה נכונה ובהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.
חשובמאוד!הסמכתמעבדהמספקתהכרהפורמליתליכולותהמעבדה,לכןמהווהאמצעיללקוחותוצרכניםגדוליםבמשק
כמורשויותהאכיפהלהבטיחרכישתשירותאמיןואיכותילבדיקות,מדידותוכיולים.
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פעילות המתחייבת מהסכמי הכרה הדדית עליהם חתומה הרשות או מדינת ישראל
הסמכה

הרשותחברהמלאהבארגוןהבינלאומילהסמכתמעבדותILACומתוקףכךמחויבתככלשארהחבריםבארגון,לפעולבהתאם
לתקןהבינלאומילגופיהסמכהלמעבדות:
ISO/IEC 17011, 2004 – Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.
בשנת2001הוכרההרשותעלידיILACועלידיהגוףהאירופאיהאזורי,EAוחתמהעלהסכםהכרההדדית
)(Mutual Recognition Agreementעם.ILACברוחההסכם,כלבדיקהשתעשהבמעבדההמוסמכתעלידיהרשותמוכרתעל

ידיארגוניהסמכהב–37המדינותהחתומותעלהסכםההכרהההדדית.
עובדיהרשותנוטליםחלקפעילבועדותהמקצועיותשלהארגון.מנכ"להרשותנבחרהבשנת2004לנהלאתהועדההעוסקת
בכלליההכרהביןהחבריםוהעבודהמולכלהארגוניםהבינלאומייםאיתםמגיעהארגוןלהסכמותשלשיתוףפעולה.פעילות
זוחושפתאתישראלותשתיתהמעבדותשלהבפניכלהארגוניםהכלכלייםהבינלאומייםותקלעלהתעשיהלזכותבאמון
בתוצאותהאנליזהשעובריםמוצריה.כמוכןחברהמנכ"להרשותבועדהמנהלשל.ILAC
GLP

הרשותהינהמיופתכוחהשלמדינתישראללהכרהבנושא.(Good Laboratory Practice)GLPמדינתישראלחתמהעלהסכם
להכרההדדיתבנושאGLPעםהקהיליההאירופאית.כמוכןנחתםהסכםהבנותעםEPAבארה"ב.בשנת2004נערךמבדק
עלידיצוותשלארגוןהמדינותהכלכליותהמפותחותײַ.OECD
מתקנימחקרישראלייםהמעוניניםלהשתתףבניסוייםפרה–קלינייםבתחוםתרופות,קוסמטיקה,חמריהדברה,תוספימזון
ורעלים,נדרשיםלקבלהכרהעלכךשהםפועליםעלפיכלליה–.GLPהרשותמבצעתמבדקיםעלפיהדירקטיבותשל,OECD
EPAאו.FDAלאורהצלחתהמבדקהתקבלהישראלכחברהמלאהבועדתה–GLPשל.OECD
עדסוףשנת2004קיבלוהכרהכזושישהמתקנימחקרפרה–קליניים.המתקניםמוכריםעלידיכלמדינותה–OECDויכולים
לבצעמחקריםעבורחברותבארץובעולםשיהוובסיסמקובללרישוםתרופות,רעלים,חמריהדברה,תוספימזוןוקוסמטיקה
בכלמדינותהשוקהאירופיוה–.OECD

אתיקהוסודיות

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

תחומיפעילותהרשות

הסמכתמעבדותהיאברתהשגהלכלסוגבדיקה,מדידהאוכיולהדירהמתועדכראוי.נכוןלעתה,הרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדותמסמיכהלסוגיהבדיקות/הכיוליםהבאים:

סוגיבדיקות
בדיקותהרסניות
כימיות
פיזיקליות
ביולוגיות/מיקרוביולוגיות
בדיקותאלהרס

סוגיכיולים
גדליםמכניים
גדליםחשמליים
גדליםאופטיים
גדלים פיזיקליים

הסמכתמעבדותנעשיתבתחומיםהבאים:
בניה
קרקעוסלילה
מזוןומים
קוסמטיקה
דלקיםוביטומנים
מידעממוחשב
מכשיריםרפואייםואביזריםרפואיים
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כיול
בדיקותלאהורסות)(NDT
מתכותוחומריםאלמתכתיים
איכותהסביבה
חשמל
מזוןבעליחיים

משקאותמשכרים
בריאות:מעבדותרפואיות,
רפואהמשפטית
מתקניהרמה
מכלילחץ
חקלאותײַאבחוןנגעיצמחים
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הרשות פועלת לפיתוח תחומי הסמכה נוספים וזאת בהתאם להגדרת צרכי המשתמשים ולהחלטת מועצת הרשות.
הרשותפעילהבהכרהשלמתקנימחקרהפועליםעלפידירקטיבותשל OECD, EPA, FDAל–.GLP
הכרהל–GLPנעשיתבתחומיםהבאים:
תוספימזון
מוצרי רוקחות ורפואה
קוסמטיקה
חומריהדברה
תוספימזוןלבעליחיים

הדרישותממעבדהמוסמכת
הדרישות)הקריטריונים(והכלליםלהסמכתמעבדותששימשואתהרשותבשנת2005מבוססיםעלהתקןהבינלאומי:
"ISO/IEC 17025-1999 :"General requirements for the competence for testing and Calibration labratories
מעבדותרפואיותמוסמכותעלפיתקןיחודיISO 15189המבוססעלתקן.ISO/IEC 17025

דרישות נוספותיחודיותלתחומיםמסוימיםמהוותהשלמהלדרישותהכלליות.
למעשה,בהסמכתהמעבדההרשותמוודאתכי:

מתקניהמעבדה,הכשירותהמקצועיתוהמערכותמתאימותעלמנתלבצעבדיקותוכיוליםהרשומיםבהיקףההסמכה.
מערכתהאיכותשלהמעבדהעונהעלכלמרכיביהתקןהרלוונטי),ISO/IEC17025 (1999אוISO 15189וכפועליוצאגם
עלחלקיםמ–),ISO9001 (1994),ISO9002 (1994מתועדתכנדרש,ומיושמתבמלואה.
המעבדהעונהלדרישותמשלימותשלהרשותלהסמכתמעבדותבנושאיםהנוגעיםלהיקףהסמכתההנובעותבעיקרמהחוק
אומהמציאותהישראליתאומהיותןהרחבהאוהסברהלאמירהכוללתבתקן.
ההסמכהלמעבדהאינהגורפתאלאניתנתלשיטותבדיקהוכיולמסוימותכמפורטבאתרהרשותבאינטרנט.www.israc.gov.il:
תקןISO/IEC 17025התעדכןבשנת2005ובשנת2006נדרשוהמעבדותלעמודבדרישותהמעודכנות.

המלצתינולצרכןשרותימעבדות
לצרכניםשלתוצאותמדידה,בדיקהאוכיולממליצההרשותלבררמיהןהמעבדותהמוסמכותומהוהיקףהסמכתן.היקף
ההסמכהמגדיראתסוגיהבדיקהאויכולותהכיולהיחודיותלהןהמעבדהמוסמכת.

הערךהמוסףלמעבדהמהסמכה
מעבדהמוסמכתרשאיתלאזכראתההסמכהבמסמכיהובתעודותהבדיקההנוגעותלבדיקותלהןהוסמכה.
ההסמכההנעשיתעלפיכלליםבינלאומייםמוכרתעלידיהחבריםמ–32המדינותב–ILACובהןארצותאירופההמערבית,
ארה"ב,יפן,אוסטרליה,הודו,סיןומדינותנוספותהפרושותעלפניהעולםכולו.
מערכתהאיכותמהווהכליהמבטיחכיהמעבדהתנטראתפעילותיהותפיקמהןלקחיםבמטרהלהשיגשיפורמתמיד.
ההסמכהמוכרתעלידיהרשויותהממשלתיותהאירופאיותובמקריםרביםמהווהבסיסלהכרהשלהן.
תפקודהמעבדהעלפיכלליההסמכהמביאליעולתהליכיעבודהכגון:ביצוענכוןבפעםהראשונהוהקטנתרמתעבודהחוזרת,
ביצועתחזוקהמונעתלציודהחוסכתהשקעותמיותרותבתיקון,ברכשציודועוד.
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דרכיהתקשרותעםהרשות:
כתובתלמכתבים:רחובכנרת,קריתשדההתעופה,ת.ד,89.נמלתעופה70150
טלפון,03–9702727:פקס,03–9702413:דואראלקטרוני,israc@israc.gov.il:אתראינטרנטwww.israc.gov.il:

לצורךהתקשרותישירהלנושאיהתפקידיםברשותלהלןפירוטהשלוחותוהדוארהאלקטרוני:
תפקיד

שם

תואר

טלפוןומס'שלוחה

דואראלקטרוני

מנכ"ל

10

סמנכ"ל

איתןשרון

M.Sc, C.Q.E

)03–9702727(219

eytans@israc.gov.il

ראשאגףחשמלואלקטרוניקה
ותחוםהכיול

סרגיייעקובסון

M.Sc

)03–9702727(205

sergeij@israc.gov.il

ראשאגףהנדסה

ליאתקמחי

B.Sc.

)03–9702727(204

liatk@israc.gov.il

ראשאגףמזוןובריאות

אריקהפינקו

M.Sc

)03–9702727(222

erica@israc.gov.il

יועצתמשפטיתומנהלתכספים

עו"דרויטלסוסובר

)03–9702727(206

revitals@israc.gov.il

ראשאגףאיכותסביבהו–GLP

זהבהנזרי

B.Sc

)03–9702727(203

zahavan@israc.gov.il

ראשאגףרפואה

הילהבןדויד

Ph.D

)03–9702727(212

hilab@israc.gov.il

ראשאגףטכנולוגיהותשתיות

אילןלנדסמן

CQE, B.A

)03–9702727(222

ilanl@israc.gov.il

מנהלתמבדקים

ריחןניב

B.Sc

)03–9702727(213

reichann@israc.gov.il

מנהלתמבדקים

רויתלויטנר

B.Sc

)03–9702727(228

ravitl@israc.gov.il

מזכירהבכירה

רותינאמן

)03–9702727(207

ruthien@israc.gov.il

מזכירה

אורטלקליין

)03–9702727(200

ortals@israc.gov.il

מזכירה

עדיזיידה

)03–9702727(213

adiz@israc.gov.il

מנהלתחשבונותומזכירה

שפירהשצ'רב

)03–9702727(209

shafiras@israc.gov.il

ECO,
B.A., L.L.B
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עיקריהפעילותבשנת2008

ב

שנהשעברהשמנולעצמנואתהיעדיםהבאים:
העברתהרויזיהלחוקהרשות
הידוקהקשריםעםרגולטוריםבכלמשרדיהממשלה.
שיתוףפעולהעםארגוניהסמכהותקינהבינלאומיים.
הגדלת מספר המעבדות והטכנולוגיות המוסמכות.
הידוק שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים,
ארגוני צרכנים ,מכון היצוא ולשכות המסחר.
עמידהבמבדקשלארגוןהגגשלרשויותההסמכההאירופיײַ.EA

היעדיםהתלוייםבעבודתהרשותהוגשמובמלואם.יחדעם
זאתלצערנולאהצלחנובאותהמידהביעדיםשהיותלויים
בשיתוףפעולהעםאחרים.

שיתוףפעולהעםארגוניהסמכהותקינהבינלאומיים
נציגיהרשותפעיליםבארגונים:
(European Accreditation)EA
(International Laboratory Accreditation Cooperation)ILAC
(Organization for Economic Co-operation and Development)OECD
בתחוםה–.(Good Laboratory Practice)GLP
סמנכ"להרשותחברבועדתתקינהשלמכוןהתקניםהישראלי
בתחוםהאיכות.
סמנכ"להרשותחברבהנהלתהאיגודהישראלילאיכותויו"ר
ועדתהאתיקהשלו.

אישורהרויזיהלחוקהרשותהלאומיתלהסמכה
משימה זו עדיין בהתהוותה בעצם כתיבת שורות אלה.
המציאותהפוליטיתלאאיפשרהאתהעברתהחוקהמתוקן.
יחדעםזאת,הלשכההמשפטיתבתמ"תגיבשהמסמךמפורט
שבוניתןהיהלראותאתהצורךשלהמדינהבמכפילכחעל
מנתלהגביראתהאכיפהבמשק.בעקבותמסמךזהנערכו
דיוניםרביםביןהלשכותהמשפטיותשלנוושלהתמ"תלבין
משרדהמשפטים.
צוותהרשותמקוהכיהשרהחדש,מרפואדבןאליעזרוסגניתו,
גב'אוריתנוקד,יקדמואתהתהליךלתועלתהרגולטורים
והציבור.
הדגשתנושאתיקוףשיטותהבדיקה
הדרישהלתיקוףשיטותבדיקהקיימתבצורהמפורטתבתקן
לכשירותמעבדות.
הרשותפרסמהנוהלמדיניותבנושאזה.
נושאזהקיבלעדיפותבמבדקיהרשותבשנת2008הןבמבדקי
הפיקוחוהןבמבדקיההסמכהמחדש.
תיקוףשיטותמקנהביטחוןהןלמעבדותוהןללקוחותיהןכי
השיטותבהןהמעבדהמשתמשתאכןמתאימותלמטרתן.
עצםתהליךהתיקוףמציףבעיותאשרפתרונןתורםלשיפור
הדיוקוהאמינותשלתוצאותהבדיקות.
תחומיפעילותחדשים
הובאהלידיסיוםפעילותמקיפהשלהרשותיחדעםנציבות
המיםלצורךהסמכתמבדקותמונימים.תהליךההסמכההחל
במספר מבדקות וכן במעבדת מוני מים של מפעל.
הסמכתמעבדותנוספות
הוסמכו19מעבדותנוספותבשנת.2008
סה"כ116ארגוניםמוסמכיםבסוף2008לעומת97בסוף
שנת.2007
עדיןלאבוצעהפריצתדרךמשמעותיתבמספרהמעבדות
הרפואיותהנמצאותבתהליךהסמכהלמרותהפוטנציאלהרב
בתחוםזה.
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שיתוףפעולהעםמשרדיהממשלה

נסמך/מאשר/קונהשירותימעבדה

משרדממשלתי
בריאות



חקלאות 


משרדהביטחון



דורשהסמכה

מיםומזון,חומריהדברה
מעבדותקליניותפרטיות


–



תכשיריהדברה
שאריותחומריהדברה)נדרשע"י
קנייניםבחו"ל(

 –





בכל התחומים

הממונהעלהתקינה
משרדהתעשיה,
המסחרוהתעסוקה  קרינה


משרדהתעשיה  ,גיהות תעסוקתית
המסחרוהתעסוקה)עבודה( רעש
חתימהאלקטרונית
משפטים 

איכותסביבה



קרינה
קרקע,שפכים,דלקים
איכותסביבה


פנים









הוסמכומעבדות
ראשונותבח"א
אין
אין
בתהליך

החלמיוני 2006
החלמדצמבר2006


אין

בתהליך



אין
אין
אין

איכלוסמבנים)טופס(4
בניה

)פרטלמת"י(
)פרטלמת"י(

אין
אין

דלק
מונימים
בודקיחשמל
גיאולוגיה






–

–

ציודקצה–יבואלארץ



–

–

תחבורה



רכב



–

אין

שיכוןובינוי



בניה

)פרטלמת"י(

אין

תשתיות






תקשורת 
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עיקריהפעילותהמתוכננתלשנת2009

אישורחוקהרשותהלאומיתלהסמכה.
הידוקהקשריםעםרגולטוריםבכלמשרדיהממשלה.
שיתוףפעולהעםארגוניהסמכהותקינהבינלאומיים.
העלאת המודעות לאי וודאות בתוצאות בדיקות המעבדה ובמיוחד לאי וודאות הדיגום.
הגדלתמספרהארגוניםוהטכנולוגיותהמוסמכות.
הידוק שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים ,ארגוני צרכנים ,מכון היצוא ,מכון התקנים ולשכות המסחר.
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תקציבשנת2008ו2009-

תקציבלשנים2008ו2009-
תקציב2008

תקציב2009

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

תפעולשוטף

4,688.3

4,640.9

–1.0

פתוח

3,606.9

3,454.9

–4.2

סה"כהוצאות

8,295.2

8,095.8

–2.4

הוצאות

הכנסותמפעילות
הסמכותופיקוח

3,725.7

3,498.0

–6.1

הדרכות

250.0

200.0

–20.0

סה"כההכנסותמפעילות

3,975.7

3,698.0

–7.0

הכנסותמימון
מימוןפתוחמתקציבהמדינה
מימוןשוטףמתקציבהמדינה
עודפיםשנהקודמת
הכנסותריבית

2,812.8
0.0
1406.5
100.0

3,527.0
0.0
845.8
25.0

25.4
0.0
–39.9

סה"כהכנסותמימון

4,319.5

4,397.8

1.8

סה"כהכנסות

8,295.2

8,095.8

–2.4

הוצאות
תקציב2008

תקציב2009

שינוינומינלי

אלפיש"ח

אלפיש"ח

%

הוצאות
1.0

כחאדם

5,102.1

4,831.0

–5.3

2.0

יעוץובדיקה

1,364.2

1,401.7

2.7

3.0

אחזקתמשרד

898.9

909.3

1.2

4.0

שונות

5.0

8.0

60.0

סה"כהוצאותהפעלה

7,370.2

7,150.0

–3.0

בניכוימרכיבפיתוח

–2,692.1

–2,517.1

סה"כתפעולשוטף

4,678.1

4,632.9

–6.5

פיתוחתשתיות

924.8
2,692.1

945.8

–1.0
2.3

2,517.1

סה"כפיתוח

3,616.9

3,462.9

–6.5
–4.3

סה"כ

8,295.0

8,095.8

–2.4

5.0

מרכיביפיתוח
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התפתחותההוצאותהצפויהבתקציב2009לעומתהתקציבבשנת:2008

6,000.0
5,500.0
5,000.0
4,500.0

2009
2008

4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
00
פיתוח
תשתיות

שונות

אחזקת
משרד

יעוץ
ובדיקה

כחאדם

התפלגותההוצאותבשנת:2008
פיתוחתשתיות11.7%

שונות0.1%
יעוץובדיקה17.3%

כחאדם59.7%

אחזקתמשרד11.2%

התפלגותהכנסותבשנת:2008
ממוןפתוחמתקציבהמדינה47%
הדרכות3%

ממוןשוטףמתקציבהמדינה0%

הסמכותומבדקי50%GLP

נכוןלינואר,2009ישנן115מעבדותשהוסמכוע"יהרשותועוד9מתקנימחקרשהוכרובתחוםה–.GLP
בתוךתהליךההסמכהנמצאות16מעבדותנוספות.

אגף
הנדסה
בריאותואיכותהסביבה
לקוחותאסטרטגיים
רפואיות
חשמלואלקטרוניקה
תשתיות
) GLPהכרה(

מס'המעבדות
המוסמכות
23
21
22
13
20
16
9

מס'המעבדותשהחלו
בתהליךההסמכה
1
4
0
0
8
9
2
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מספרמעבדותמוסמכותעלפנישנותהפעילותשלהרשות)והוועדההמייעצתשקדמהלה(:
הגידולבמספרמעבדותמוסמכותעלפנישנים
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

1999

1998

1997

1996

1995

מעבדותהמבקשותלקבלפרטיםמלאיםעלדרישותההסמכהיכולותלקבלמידעבאמצעותאתרהאינטרנטשלהרשות

).(www.israc.gov.il

חופשהמידעושקיפותהשלהרשות

ה

רשותהינהארגוןציבורילאומיאשרהוקםעלפיחוק.
ככזו,פועלתהרשותעלפיחוקחופשהמידעבישראל.הרשותעושהאתכלהמאמציםלפרסםולפתוחאתפעילויותיהלציבור,
כולללקוחות,רשויותאוכפות,גופיםמעונייניםואחרים.
עלפיחוק,פעילויותיהשלהרשותמדווחותבדו"חשנתי.
מדריךהאיכות)להסמכהו–(GLPשלהרשותוחלקמנהליהזמיניםבאתרהאינטרנטשלהרשות–,www.israc.gov.ilבאתר
זהניתןלמצואאתרשימתהמעבדותהמוסמכותעלידיהרשותופירוטתחומיהסמכתן,הנחיותהרשותומידערבנוסף.
האתרהינודולשוני)עברית–מאנגלית(.
מידי4חודשיםמפרסמתהרשותבטאוןהנקרא"רשותון"ובומפורסמותחדשותאודותהרשותוההסמכה,תמציתנהלים,הנחיות
מחייבות,מאמריםמקצועיים,מידעבדברהדרכותוימיעיון,עדכוןרשימתהמעבדותהמוסמכותותחומיהסמכתןועוד.

הרשותוןמופץלכ–2,000קוראים,וכןמחולקבכנסיםוימיעיוןלכלמעונין,עלפידרישה.הרשותוןמפורסםגםבאתרהאינטרנט.
הרשותנמצאתבדושיחמתמידעםלקוחותיהבאמצעותפגישות,קורסיםושאלונימשוב.
הרשותמפרסמתמידע"אודותהרשותותהליךההסמכה"ומפיצהלכלהמעוניין,ללאדרישתתשלום.
בחוברתזוניתניםהסבריםכללייםאודותהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,מהותהופעולתהופירוטתהליךההסמכה.
מבלילגרועמכלהאמורלעיל,ניתןלעייןבהנחיותהמנהליותלפיהןפועלתהרשותובכלמידעאחרשמבקשכלאזרח)בכפוף
לחובתהסודיותשחלהעלהרשות(מידייוםביןהשעות08:30ײַ17:00במשרדיהרשות,בתיאוםמראש.
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