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  2005מאי                                                           

  

הרשויות והמונופולי� במדינת ישראל אינ� 
  מכיילי� מכשירי מדידה 

  
  
  מאת  עמיק� לוי�    
  

  
כמו , הגז והתקשורת, החשמל, רוב המוני� אשר לפי קריאותיה� אנו משלמי� את חשבונות המי�

וכמו המכשירי� הרפואיי� למיניה� אינ� המשמשי� את המשטרה שירי מדידת המהירות מכ

  .  ואי� כל ביטחו� שנתוניה� מדויקי�י גורמי� מוסמכי� ובהתא� לתקני� רלוונטיי� "עמכוילי� 

  יזלזול צינ ,העדר יושר ציבורי, העדר נהלי הבטחת איכות, איכותתודעת פ� מעציב של העדר  עודמאמר זה חוש

  . בישראל המטרולוגיה החוקיתומחדלי ניהול  ובאזרחיה המדינהבחוקי 

  .בחוקי� ובתקנות, בפסקי די�, בחוות דעת, לכל האמור במאמר זה קיי� גיבוי מתועד ורשמי במכתבי�

או במדידות בה� מתערבות רשויות , עוסקת בחלק המטרולוגיה הקשור בחוקי המדינה המטרולוגיה החוקית

  .נורמטיביי� וחוקיי�, בתוכה היבטי� מקצועיי� המדינה וכוללת

בקרת ו �הטיפול בנושא איכות המדידות ואמינותמערכות חובק בתוכו את כל " מטרולוגיה חוקית"המושג 

מאמצת מדינה על רשויותיה כדי לפקח במסגרת החוק על מדידת נתוני� שלפיה�  �אות ,מכשירי המדידה

בטיחות , סות ולפיה� ה� מטופלי� בנושאי� הקשורי� לבריאותמחויבי� אזרחיה בתשלומי� שוני� ובקנ

  .ואיכות הסביבה

 �  . בכל הקשור לתחו� המטרולוגיה החוקית, 1947ברמת שנת מדינת ישראל נמצאת עדי

על המידות הוא המפקח , על כל המטרולוגיה החוקית במדינהכביכול קיי� גור� אחד האחראי , נכו� להיו�

פועלת  אינה או הרשות הלאומיתבדת בדיקה וכיול שאינה מעבדה מוסמכת לפי חוק על מעהמפקח , והמשקלות

  .בהתא� לתקני� לאומיי� ובינלאומיי� רלוונטיי�

 שוב, מעבדות/ ג� מסמי" מבדקות  ובנוס 1947המפקח ממלא רק חלקית את פקודת המשקלות והמידות משנת 

  .ורדי לכל הדעותמצב אבס, בניגוד לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 "מסמיכי�"כרגולטורי� ה) 'משטרה וכד, איכות הסביבה, בריאות(במקביל פועלי� משרדי ממשלה שוני� 

ללא התחשבות בתקני� רלוונטיי� וללא בקרה מקצועית , בשטחי� שוני� וגורמי� בודקי� מעבדות

  ).בלתי תלויה(אובייקטיבית 

או זה שחייו , או זה שמחויב לפי קריאות המכשיר, הסופיהמשתמש  & החולה  /האזרח / הצרכ�  חשו$על כ� 

דיוק רמת את האמת ואת לטעויות ואי דיוק בנתוני� ולעול� אינו יכול לדעת , תלויי� אולי בקריאת המכשיר

  .המדידה

לקבוע דרישות לגבי "קובע שתפקיד הרשות בי� היתר  1997 'ז "התשנ, הלאומית להסמכת מעבדותחוק הרשות 

  ".שרה מקצועית של עובדי� ומנהלי� במעבדות המבקשות לקבל הסמכה לגבי בדיקות וציוד בדיקותהשכלה והכ

היא הכרה רשמית ביכולת ובכישורי� המקצועיי� של המעבדה לבצע סוגי� של , משמעותה של הסמכת מעבדה

  .מדידות וכיול מכשירי�, בדיקות

דרישות  &  - ISO/IEC 17025י "תתק� ליול בהתא� מעבדות בדיקה וכי הרשות הלאומית "ענכו� להיו� מוסמכות 

  .לתקני� רלוונטיי� אחרי� נוספי�ג� ולפי סוג המעבדה בכפו  כלליות לגבי כשירות� של מעבדות בדיקה וכיול

  .הפועל בפיקוח גורמי הסמכה בינלאומיי� בהתא� לתקני� הרלוונטיי�, הרשות היא גור� סטטוטורי בלתי תלוי

לא נית� להיות , י הרשות בהתא� לדרישות התק�"או כיול אינה מוסמכת ע/דיקה ולמעשה כאשר מעבדת ב

או כוילו /או הנתוני� אות� מספקי� מכשירי המדידה שנבדקו ו, בטוחי� בתוצאות המדידות אות� היא מבצעת

  .באמצעותה

מתו" ( על ידה י הרשות ומפוקחות תקופתית"מעבדות שהוסמכו ע 60 'המצב הקיי� היו� בישראל הוא שלמעט כ 

המפקח על  י"שמפוקחות כביכול עאו , כל המעבדות האחרות או שמתנהלות בפיקוח עצמי, )כמה מאות קיימות
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י רגולטורי� שוני� כמו "או ע, )1947אלא במסגרת פקודה משנת (המשקלות והמידות שאינו מוסמ" כאמור 

  .'ישראל וכד משטרת, מרכז מיפוי ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות

וכ" י גור� חיצוני בלתי תלוי מסיבות שונות "כמוב� שבעלי� של מעבדות כאלו מעדיפי� שלא להיות מפוקחי� ע

   .  מבצעת ושופטת כאחד, מעי� רשות מחוקקתלגביה� י רגולטור שמהווה "ע" הוסמכו"ג� מעבדות ש

במתכונת תקופתית מובנית  מכוילי�אינ� הרשויות והמונופולי� המכשירי� המשמשי� את  ' בהיבט הצרכני

  . י מעבדות מוסמכות"ע) 'כולל רמות דגימה מייצגות וכד(

, מוני המי�הצרכ� משל� את אשר הוא מחויב ללא כל אפשרות לבקר את הנתוני� של רוב / כ" שלמעשה האזרח 

  .מוני הגז ומוני התקשורת ,מוני החשמל

 מכשירי אכיפתכי , לול לאבד חלק מזכויותיו האזרחיותאו נשפט וע/האזרח נקנס ו ' בהיבט החוקי משפטי

בה� משתמשי� שטחי� וגבהי� מרחקי� מכשירי מדידת שבה� משתמשת המשטרה ו מהירות ואחרי�

  . י מעבדות מוסמכות כאמור לעיל"ע מכוילי�אינ� א ה�  ,המרכז למיפוי ישראלהמודדי� בפיקוח חלקי של 

מכוני בדיקות , בתי חולי�(או החולה המטופל במוסדות הרפואה , להאזרח הבריא כביכו ' בהיבט הבריאותי

בה�  כי המכשירי�, )לדוגמה מאנטנות סלולריות ומתקני חשמל 'או לא מייננת , מייננת(יכול לספוג קרינה , )'וכד

ולפיה� מתקבלות החלטות הנוגעות ) 'מי� וכד, איכות אויר, קרינה(או נבדקי� תנאי� סביבתיי� , הוא נבדק

   .י מעבדות מוסמכות כאמור לעיל"ע מכוילי� אינ�לבטיחותו ולבריאות א ה� 

  . הרדמה והחייאה, שוני� החל ממדי לח+ ד� וכלה במתקני מינו�ה רפואיי� מכשירי�רוב הכמוה� ג� 

, קצרה היריעה מלהכיל דוגמאות המעידות כיצד הממסד והארגוני� המונופוליסטיי� משטי� בנו ובבתי המשפט

חודשיי� וכ� מחויבי� לשל� חיובי�  'אזרחי המדינה מחויבי� לשל� חשבונות חודשיי� או דו , אנוכאשר 

שלא לדבר על נזקי� בריאותיי� בלתי הפיכי� ואולי א מוות הנגרמי� כתוצאה , וקנסות לטובת המדינה

י "לפחות לא ע( שאינ� מכוילי�מכשירי� הבודקי� את נתוני איכות הסביבה בומכשירי� רפואיי� שימוש במ

  .)תקני� רלוונטיי�בפיקוח גור� מקצועי בלתי תלוי בהתא� ל, מעבדות מוסמכות במתכונת תקופתית

  

המשרד לביטחו� , המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, ת"הרגולטורי� במשרדי הממשלה משרד התמ

חיבה כדי להגדיל את תקציביה� על השליטה ואפילו להגדילה ולהר" שמור"מעונייני� ל, הפני� וגורמי� בתוכ�

  . ומעמד�

את " להסמי""ו) אנשי שלומ� ומינויי� פוליטיי�(הרגולטורי� נמנעי� מלשחרר מידיה� את הסמכויות למנות 

  .את הבודקי� ואת הפיקוח עליה�, המעבדות

פיקוח כמעט ללא יוצא מ� הכלל משתדלי� אות� גורמי� שלא לחשו את מחדלי הפיקוח על כיול המכשירי� וה

  .על שיטות המדידה במטרה למנוע מהציבור ומבתי המשפט את המידע הזה

שרי� עהנהני� העיקריי� כמוב� ה� אות� מוסדות המדינה שאינ� מפוקחי� כיאות והמונופולי� הגדולי� המת

  .על חשבו� הע�

  

מדינת כי משוכנעי� גורמי� מקצועיי� רבי� העוסקי� במטרולוגיה  בשיתו+ וכותב המאמר "אומעמותת 

  :כדלהל� ישראל זקוקה לחוק מטרולוגי מתאי� ומודרני שיקבע בצורה חד ערכית לפחות את העקרונות והנתוני�

  

ולפי כ( על אילו מידות ועל אילו  ?החולה/ האזרח /  חשוב להג� על הצרכ�בה� שטחי� ה הגדרת  .1

      ? מכשירי� נדרש פיקוח

דיוק מכשירי המדידה המשמשי� את התעשייה  &  שקלותצור( להשקיע בפיקוח על מידות ומהגדרת ה  .2

  ? או את מדידת המוצר הסופי בשווקי�/ו

ניהול מרכזי של תחו�  הא� נדרש &הגדרת יחסי הגומלי� הרצויי� בי� כל משרדי הממשלה בנושא   .3

  .גולטור מטעמואו כל משרד יקבע ר, דות והמשקלותהמי

מי יהיה הגור� הממונה , שור דג� לפני הכנסת� לשימושסוגי מכשירי המדידה הזקוקי� לאי הגדרת  .4

אינני סבור שהגור� המתאי� לכ( , על בדיקות אלו ומה תהיינה שיטות הבדיקה והציוד הנדרש לכ(

  .)שאינו איש מקצוע בלשו� המעטה(על המשקלות והמידות הוא דווקא המפקח 

בהתא� לצרכי� ולמכשור (חוק הגדרת סוגי מכשירי המדידה הזקוקי� לכיול תקופתי מתוק$ ה  .5

  ).'משטרה וכד, רשויות(כולל מכשור המופעל באחריות גופי� ממשלתיי�  & ) המודרניי�
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בהתא� ג� הגדרת תדירויות, הגדרת רמות דיוק המכשירי� הנדרשות ורמת אי הוודאות המתאימה  .6

והשינויי�  שיטות הדגימההגדרת , המקצועי שיקבע את אמות המידה הגור�יהיה  ומיהכיול   

  .הנדרשי� מדי פע� ובהתא� להתפתחות הטכנולוגית  

בהתאמה למטרות השימוש של , י גור� בלתי תלוי"הגדרת שיטות בדיקה מקצועיות של המכשירי� ע  .7

הסמכת מודד (בדיקת התאמת� של הוראות היצר� והתאמת שיטות ביצוע המדידה , כל מכשיר

  ).משתמש

, הגדרת השיטות, י� צור( לבצע בדיקות תקינות ואימות דיוקהגדרת סוגי המכשירי� שלה� קי  .8

כולל ההגדרות לדיוק מכשירי הייחוס (האמצעי� והגורמי� המורשי� לבצע פעילות זו , התדירות

  ).ועקיבות�

הא� , הרשות האחראית לחוק ומי ימונו כגורמי הפיקוח והאכיפה על מילוי הוראות החוק מטעמה הגדרת  .9

  .גולטורי� במשרדי� השוני�או ר, המפקח & אחד  גור�

או העונשי� שיוטלו על מפירי החוק /הסנקציות ו, )הגדרות מקצועיות(שיטות האכיפה של החוק  הגדרת  

  ).כולל גורמי� השייכי� לממסד ולארגוני� מונופוליסטיי�(

מדינה כולל רשויות ה(בו מחויב יצר� המכשיר והמשתמש הראשי , החוק צרי( לקבוע עקרו� מוביל  .10

  . לביצוע כיול תקופתי במעבדה מוסמכת) וארגוני� מונופוליסטיי�

המשתמש הראשי מוטלת האחריות לביצוע הכיול על מנת שיוכל להוכיח בכל עת שעל  החוק צרי( לקבוע  .11

 �שאכ� המכשיר מכויל ומדויק , או הגור� המחויב בהתא� לקריאת המכשיר/ המשתמש הסופי / לצרכ

  ).חוקעומד בדרישות ה(

י גור� "שהוסמכו ע, י מעבדות מוסמכות לכיול"החוק צרי( לקבוע כי מכשירי המדידה יכוילו א( ורק ע  .12

בהתא� לחוק הרשות ובהתא� לתקני� , מתאי� כדוגמת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

  .ISO/IEC 17025י "בינלאומיי� ולאומיי� רלוונטיי� כדוגמת ת

  .י הרשות בהתא� להתקדמות הטכנולוגיה"בדיקה ועדכו� של החוק עצמו עהחוק צרי( לקבוע תדירות   .13

ה די החוק צרי( להגדיר נתוני� ברורי� וחד ערכיי� המובני� ג� למערכת המשפטית שאינה מבינ        .14

  .על מנת למנוע דיוני מומחי� מתישי� ויקרי� בבתי המשפט, ומקצועיי� בנושאי� טכניי� צורכה

כ( שיעמדו ג� בדרישות , שקיפות חד משמעית של הרשויות וכל גור� מונופוליסטיייב החוק צרי( לח  .15

המידע כל יענו לדרישות ויעבירו לכל אזרח את , חוק חופש המידע והחוק לתיקו� סדרי המינהל  

על מנת שלא לאל0 אזרחי� לתבוע במסגרת תביעות מנהליות את העדר , הרלוונטי הנדרש על ידו  

  .� אלוההיענות לחוקי  

    

  :שתתייחס לעקרונות המפורטי� לעיל תהיה ,חקיקת חוק מטרולוגי אמיתי

  .צעד חשוב מאי� כמותו לקידו� האיכות בישראל  & 

  .צעד חשוב נוס$ להגשמת צרכנות הוגנת ודאגה לאזרח  & 

  .והבריאות הבטיחות, צעד חשוב בשמירה על איכות החיי�  & 

  .וכבוד האד� וחירות: נדב( נוס$ בחוק יסוד  & 

  

0 מכיני� בימי� אלו טיוטת הצעת חוק מטרולוגי המתאי� לעיד� המודרני "מומחי� ומשפטני� מטע� אומ    

  .כדוגמת חוקי� מקבילי� בארצות נאורות, ולמדינת ישראל  

  

  

חבר בוועדות המגזר למטרולוגיה  ,חבר האיגוד הישראלי לאיכות, יוע+ הבטחת איכות ' עמיק� לוי�י "נכתב ע

  .+"וחבר הנהלת אומ, ר לשירות ציבוריוכיול והמגז

  

  

  


