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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז-996ר

 1. בחיק זה - הגדרות

-הרשות״ - הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק זה;

 •המועצה״ - מועצת הרשות כאמור בסעיף 3;

 •יושב ראש המועצה״ - יושב ראש המועצה שמונה לפי סעיף 9;

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 3 ו:

 ׳׳הסמכה״ - הכרה של הרשות ביכולת ובכשירות המקצועית של מעבדה או של גופים
 העוסקים בעבודת מעירה (להלן - גופים} לבצע בדיקות, בהתאם לתקנים, לתקנות,

 למיפרטים או למסמכי ייחוס אתרים;

 הסבר
 הבדיקה אם מוצר מתאים לתקן מסוייס צריכה
 להיעשות במעבדה שיש לה היכולת והכשירוה הטכנית
 לבצע בדיקה בזו. שאלת היכולת והכשירוה של מעבדה
 לבצע בדיקות באלו הינה מהותית במערכת החוקים
 הישראלית. זאת מאחר שבישראל קיימים מספר חוקים
 המסמיכים רשויות ומשרדי ממשלת שונים להעניק
 מעמד משפטי לבדיקות, בדרך של מתן הכרה חוקיח

 למעבדות המבצעות אותן.

. י  דבר
א ו ב  מ

 במערכת המסחר המודרנית נבדקת ומאושרת
 איכותם של הלק ניכר מהמוצרים הנסחרים על סמך
 התאמתם לתקנים לאומיים או בינלאומיים. תקנים אלו
 מבוססים על דרישות אשר נועדו להבטיח כי המוצר
 שאליו מתייחס התקן הינו בעל איכות קבועה ובי
 בשימוש בו לא טמונה סכנה לבריאות, לבטיחות

 ובדומה.
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 ־בדיקות־ - לרבות מדידות וכיולים;

 ־השר־ - שר התעשיה והמסחר.

 הרשות 2. מוקמת בזה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 הרשות - תאגיד 3. הרשות היא תאגיד.

 4. הרשות היא גוף מבוקר גמשמעותו בסעיף*9(2) לחוק מבקר המדינה [נוסת משולב],
 התשי־ח-958ו'.

 הרשות -
 גוף מבוקר

 תפקידי הרשות 5. תפקידיה וסמכויותיה של הרשות הם:
 וסמכויותיה

 (ו) לתת למעבדות ולגופים (להלן - מעבדות) הסמכה בתחומים ובסוגי בדיקות
 שקבעה ולקבוע דרישות למתן ההסמכה ותנאים לקיומה:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בתחום זה במדינות שבהן קיימות לרשויות הסמכה
 לאומיות (כבק, דנמרק ובריטניה).

 נוסף על הצורך הפנימי שיש למדינת ישראל
 בהקמת רשות ההסמכה, קיים עורך בכך גם מבחינת
 מדיניות הסחר הבינלאומי של המדינה. הקמת רשות
 הסמכה אשר תםמיך את מעבדות הבדיקה בארץ
 בהתאם לתקנים הבינלאומיים תאפשר הכרה הדדית
 בינה לבין רשויות ההסמכה הפועלות בבר כיום במדינות
 העולם המתועש. בעקבות הכרה הדדית זו צפויה גם
 הברה בינלאומית כמעבדות שהסמכו על ידי רשות
 ההסמכה הישראלית באופן שתעודות הבדיקה שיתנו
 יקובלו במדינות האחרות מכוח ההברה •ההדדית ללא

 צורך בבדיקות נוספות.
 הכרה הדדית זו עשויה להוות גורם חשוב ביותר
 להצלחת היצוא הישראלי בתנאי הגלובליזציה של
 הסחר הבינלאומי, מאחר שהיא תאפשר למוצרים
 הישראליים להתגבר בקלות רבה יותר על חסמי יבוא

 שמקורם בתקינה השונה הקיימת במדינות היעד,
 בנוסף לכך, תאפשר הקמת רשות הסמכה את
 תמשך תהליך הפתיחת לתחרות של ענף המעבדות
 המבצעות בדיקות התאמה לתקן, באמצעות הסמכת
 מעבדות מאושרות נוספות. מהלך זה אמור ליצור תנאי
 תחרות אשר תתבטא בהורדת מחירי הבדיקות מחד
 גיסא, ומאידך גיסא תגרום לשיפור שירותי המעבדה
 הניתנים לתעשיה ולציבור בכללו ולהעלאת איכות

 המוצרים המיוצרים בישראל.
 המועצה לתאגידים ציבוריים הפועלת על יד
 משרד המשפטים בחנה נושא זה ואישרה כי התפקידים
 והמטלות של מערכת ההסמכה הלאומית מתאימים

 לביציע על ידי תאגיד ציבורי.

 הרשות המוצעת תהיה תאגיד ותהיה
 כפופה לביקורתו של מבקר המדינה.

 סעיפים
 2 עד 4

 סעיף 2 ז לחוק התקנים, התשי״ג-53?י1 (להלן -
 החוק). מסמיך את הממונה על התקינה במשרד התעשיה
 והמסתר (להלן - הממונת), לאשר מעבדה כ־מעבדה
 מאושרת־־. משמעות אישור זה מבתינה חוקית היא
 שתעודות הבדיקה של המעבדה המאושרת מהוות ראיה
 לכאורה להתאמתו של מוצר לתקן אשר החוק מחייב

 לעמוד בו(להלן - תקן רשמי).
 ברובם המכריע של המקדים הקיימים׳ בארץ,
 ההכרה במעבדות, שלבדיקותיתן ניתן תוקף ומעמד חוקי
 בדרך של הברה או אישור מטעם נופים ממשלתיים, לא
 מתבצעת כיום לפי כללים ברורים, אחידים
 ואוניברסליים. תופעה זו גורמת לקשיים רבים הן בשלב
 תסמבת המעבדות והן לאחר מבן, כאשר יש צורך
 להפעיל פיקוח שוטף וביקורת נאותה על פעילות

 המעבדות ומקצועיותן.
 לנוכח מצב זה מינה שר התעשיה והמסחר ועדה
 בראשות יושב ראש לשבת המהנדסים והאדריבליס,
 אינני שמואל סורק, לבדיקת נושא הסמכת המעבדות.
 לאתר בחינת הנושא על היבטיו השונים, המליצה
 תועדת, בין היתר, להקים בישראל מערכת הסמכת
 לאומית. צוות מומחים אשר מונה בדי לבדוק את
 אפשרויות היישום בפועל של המלצות הועדה הגיש
 בסיומה של בדיקה זו תבנית עבודה להקמתה ופעולתה
 של הרשות המוצעת. תבנית זו אימצה הלכה למעשה
 את עקרונות הפעולה שהוצעו על ידי הועדה בכפיף
 למספר שינויים מבניים לבבי מבנה הרשות, אשר נועדו
 להבטיח פעילות שוטפת ויעילה מחד גיסא ותיאום עם
 המשרדים המעורבים בתהליך, מאידך גיסא. בהתאם
 לכך הומלץ להשתית את פעילותה של רשות ההסמכה
 תישראלית על הכללים אשר נקבעו בתקנים
 הבינלאומיים להסמכת מעבדות, בדומה למצב הקיים

 •סעיף 5 מוצע שהרשות תהיה מופקדת על הסמכת
 ס־ה התשי־ח, עמי 92: התשנ־ה, עמ׳ 4דז. מעבדות וגופים אחרים העוסקים
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 קביעה תחומים
 וסוגי בדיקות
 ומתן תקופה

 מעבר

 תנאי לאישור
 מעבדה על פי

 היקוק

 המועצה

 י (2) לקבוע, באישור השר, תחומים וסוגי בדיקות שלגביהם תינתן הסמכה למעבדות
 ולפרסמם ברשומות:

 (3) לבצע ולרכז את כל הפעולות הנדרשות לביצוע תפקידיה שבסעיף זה:

 (4) לקבוע דרישות לגבי השכלה והכשרה מקצועית של עובדים ומנהלים במעבדות
 המבקשות לקבל הסמכה ולגבי ביצוע בדיקות וציוד בדיקות:

 (5) לשמש נציגתה הבלעדית של המרינה, בכל דבר וענין הקשור בתפקידיה, ובבלל
 זה להכיר ברשויות הסמכה של מדינות אחרות:

 (6) לבטל הסמכה של מעבדה אם לאחר שנתנה לה אפשרות להשמיע את טענותיה,
 מצאה כי אינה עומדת'בדרישות שנקבעו למתן ההסמכה:

 (7) ליזום כל פעולה הכרוכה או הקשורה בהסמכה של מעבדות המבצעות בדיקות,
 לרבות פעולות הדרכה, פרסום והסברה.

 6. קבעה הרשות תחומים וסוגי בדיקות שעבודם תתן הסמכה, תפרסם את הקביעה
 ברשומות: הקביעה תיכנס לתוקף בתום.תקופת מעבר שקבעה הרשות.

 7. (א) נדרשו על פי חיקוק אישור, הסמכה או הברה (להלן - אישור), של מעבדה
 המבצעת בדיקות, בתחומים ובסוגי בדיקות שלגביהם נתנה הרשות הסמכה, לא יינתן
 אישור חדש ולא יוארך תוקפו של אישור אלא למעבדה שקיבלה תעודת הסמבה של הרשות

 לפי חוק זה.

 (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מי שהוסמך לתת אישור על פי
 חיקוק להציב דרישות נוספות על אלה של הרשות בתנאי להברה.

 8. לרשות תהיה מועצה של שבעה חברים שימנה השר ואלה חבריה:

 (ו) שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה
 גבוהה, התשי״ח-958ו, שהינם בעלי השכלה בתחום מדעי הטבע או הטכנולוגיה

 (להלן - נציגי הציבור):

ר י הסב ר ב  ד
 משפטי לבדיקות. בדרך של מתן הברה חוקית למעבדות
 המבצעות אותן. ברובם המכריע של המקרים הקיימים,
 ההכרת במעבדות לא מתבצעת ביום לפי כללים ברורים,
 אחידים ואוניברסליים. משום כך, מוצע כי בתחומים או
 בסוגי בדיקות שבהם תובל הרשות להציע הסמבה
 לגופים המבצעים אותם, תהווה הסמבה מטעמה תנאי
 הכרחי ד::תן מעמד חוקי לתוצאות של בדיקות אלו. עם
 זאת לא יהיה בהצבה תנאי זה כדי לגרוע מסמכותם של
 משרדי הממשלה הממונים על ביצוע החוקים
 הרלבנטיים, להציב תנאים נוספים, מעבר להסמכה על
 ידי הרשות, כתנאי להכרתם על פי-חוק במעבדה או בל

 גוף אחר המבצע בדיקות. מדידות או כיול.

 סעיפים לרשות תהיה מועצה בת שבעה תברים
 8 עד 12 שימנה השר: שלושה נציגי הממשלה

 וארבעה נציגי ציבור שביניהם נציג של"
 המעבדות שהוסמכו על ירי תרשות. המועצה תשמש

 בבדיקות, במדידות ובביולים ובל הפעולות והיוזמות
 שיידרשו לשם בך. כן תשמש הרשות כנציגה הבלעדית
 של המדינה לצורך הכרה ברשויות הסמכה של מדינות
 אחרות וקבלת הכרה מהן ברשות ההסמכה הלאומית של
 מדינת ישראל, הרשות תהיה רשאית לבטל הסמכה
 שנתנה אס הסתבר, לאחר בירור ושמיעת טענותיו של
 הגוף המוסמך, בי הוא אינו עומד יותר בדרישות שנקבעו

 בתנאי למתן ההסמכה.

 סעיף 6 מאחר שהיערבות הרשות והמעבדות
 המבקשות לקבל הסמכה ממנה דורשת זמן,
 מוצע לאפשר קביעת חחומי הבדיקות באופן הדרגתי,
 לשם הסתגלות והיערכות לדרישות ההסמכה של

 הרשות.

 בישראל קיים מספר רב של חוקים
 המסמיכים רשויות שונות להעניק מעמד

 סעיף 7

 ס״ח התשי״ח, עבד 191; התש־ן, עמי 44י.
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 (2) נציג אחר של לשכת המהנדסים והאדריכלים כישראל;

 (3) נציג אחד של המעבדות שהסמיכה הרשות אשר ייבחר על ידי רוב מנהלי
 המעבדות ובהעדרה של בחירה כאמור, על ידי השר,

 (4) הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר;

ן העובדים הבכירים במשרדו: י  (5) נציג אחד, לפי המלצת ראש הממשלה, מי

 (6) נציג אחד, לפי המלצה שר האוצר, מבין העובדים הבכירים במשרדו.

 9. (א) השר, באישור הממשלה, ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו
 הקבוע מבין נציגי הציבור.

 (ב) יושב ראש המועצה יהיה יושב ראש הרשות.

. תפקידיה של המועצה הם: ו • 

 (ו) לאשר את הנהלים והכללים המנחים את פעולות הרשות והחלטוחיה, בהתאמה
 לדרישות הנגזרות מאמות המידה והתקנים הבינלאומיים המסדירים את פעילותן של

 רשויות הסמכה של מעבדות;

 (2) לקבוע את הכללים, אמות המידה והתקנים הבינלאומיים שעל פיהם תפעל
 הרשות:

 (ב) לאשר את תקציב הרשות:

 (4) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל תכניותיה.

 11. ישיבות המועצה יתקיימו לפתות פעמיים בשנה״, יושב ראש המועצה או שלושה
 מחברי המועצה רשאים לדרוש בינוס ישיבת המועצה. יושב ראש המועצה יזמן את

 הישיבות ויקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן.

 12. (א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא ארבעה חברים ובהם יושב ראש המועצה
 או ממלא מקומו: משנפתחה הישיבה במנין חוקי יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר
 נובחים ובלבד, שבעת קבלת ההחלטות נכחו שלושה חברים לפחות ובהם יושב ראש

 המועצה או ממלא מקומו.

 (ב) לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי יושב ראש המועצה
 לדחותה במחצית שעה; עברה מחצית השעה האמורה, תהיה הישיבה כדין בכל מספר של

 נובחים, ואולם על קבלת ההחלטות יחולו הודאות סעיף קטן(א).

 (ג) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו• הדעות
 שקולות - יכריע יושב ראש המועצה ובהיעדרו, ממלא מקומו.

 (ד) המועצה תקבע את סדרי עבודתה בכל שאלה לא נקבעו בחוק או בתקנות.

 13. (א) המועצה באישור השר תמנה מנהל כללי לרשות (להלן - המנהל).

 (ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.

 יושב ראש
 המועצה

 תפקירי המועצה

 ישיבות המועצה

 סדרי דיון

 תפקידי המנהל

י הסבר ר ב  ד
 בגוף מעקב ופיקות על פעולות הרשות ותהיה בעלת סעיפים בסעיפים אלת נקבעו תדרך למינוי מנהל
ל 3 י עד 14 הרשות, תקופת בהונתו, שכרו, תנאי  סמבות אישור לגבי הנהלים, הכללים והתקציב ש
 הרשות. כן נקבעו סדרי הדיון והתדירות של ישיבות העסקתו ותפקידיו. כמו כן, הוגדרו הדרכים

 המועצה. לסיים כהונת המנהל לפגי תום התקופה.
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 קביעת תחומים
 וסוגי בדיקות
 ומתן תקופה

 מעבר .
 תנאי לאישור
 מעבדה על פי

 היקיק

 המועצה

 (2) לקבוע, באישור השר, תחומים וסוגי בדיקות שלגביהם תינתן הסמכה למעבדות
 ולפרסמם ברשומות־,

 (3) לבצע ולרכז את כל הפעולות הנדרשות לביצוע תפקידיה שבסעיף זה;

 (4) לקבוע דרישות לגבי השכלה והכשרה מקצועית של עובדים ומנהלים במעבדות
 המבקשות לקבל הסמבה ולגבי ביצוע בדיקות וציוד בדיקות־,

 (5) לשמש נציגתה הבלעדית של המדינה, בבל דבר וענין הקשור בתפקידיה, ובכלל
 זה להכיר ברשויות הסמבה של מדינות אחרות;

 (6) לבטל הסמבה של מעבדה אם לאחר שנתנה לה אפשרות להשמיע את טענותיה,
 מצאה בי אינה עומדת בדרישות שנקבעו למתן• ההסמכה;

 (7) ליזום כל פעולה הברוכה או הקשורה בהסמכה של מעבדות המבצעות בדיקות,
 לרבות פעולות הדרכה, פרסום והסברה.

 6. קבעה הרשות תחומים וסוגי בדיקות שעבודם תתן הסמכה, תפרסם את הקביעה
 ברשומות: הקביעה תיכנס לתוקף בתום תקופת מעבר שקבעה הדשות.

 7. (א) נדרשו על פי חיקוק אישור, הסמבה או הברה (להלן - אישור), של מעבדה
 המבצעת בדיקות, בתחומים ובסוגי בדיקות שלגביהם נתנה הרשות הסמבה, לא יינתן
 אישור הדש ולא יוארך תוקפו של אישור אלא למעבדה שקיבלה תעודת הסמכה של הרשות

 לפי חוק זה.

ל מי שהוסמך לתת אישור על פי  (ב) אין בהוראות סעיף זה בדי לגרוע מסמכותו ש
 חיקוק להציב דרישות נוספות על אלה של הרשות בתנאי להכרה.

 8. לרשות חהיה מועצה של שבעה חברים שימנה השר ואלה חבריה:

 (ו) שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה
 גבוהה, התשי״ח-958ו, שהעם, בעלי השכלה בתחום מדעי הטבע או הטכנולוגיה

 (להלן - נציגי הציבור);

ר י הסב ר ב  ד
 משפטי לבדיקות, בדרך שפ מתן הכרה חוקית למעבדות
 המבצעות אותן. ברובם המכריע של המקרים הקיימים,
 ההברה במעבדות לא מתבצעת ביום לפי כללים ברורים,
 אחידים ואוניברסליים. משום כך, מוצע בי בתחומים או
 בסוגי בדיקות שבהם תובל הרשות להציע הסמבה
 לגופים המבצעים אותם, תהווה הסמכה מטעמה תנאי
 הכרחי ל. .חן מעמד חוקי לתוצאות של בדיקות אלו. עם
 . זאת לא יהיה בהצבת תנאי זה ברי לגרוע מסמכותם של
 משרדי הממשלה הממונים על ביצוע החוקים
 הרלבנטיים, להציב תנאים נוספים. מעבר להסמכה על
 ידי הרשות, כתנאי להכרתם על פי• חוק במעבדה או כל

 גוף אחר המבצע בדיקות, מדידות או כיול.

 סעיפים לרשות תהיה מועצה בת שבעה חברים
 8 עד 12 שימנה השר: שלושה נציגי הממשלה
 וארבעה נציגי ציבור שביניהם נציג של
 המעברות שהוםמכך על ירי הרשות. המועצה תשמש

 בבדיקות, במדידות ובביילים וכל הפעולות ותיוזמות
 שיידרשו לשם כך. כן תשמש הרשות כנציגה הבלעדית
 של המדינה לצורך הכרה ברשויות הסמכה של מדינות
 אחרות וקבלת הברה מתן כרשות ההסמכה הלאומית של
 מדינת ישראל. הרשות תהיה רשאית לבטל תסמכת
 שנתנה אס הסתבר, לאחר בירור ושמיעת טענותיו של
 הגוף המוסמך, כי הוא אינו עומד יותר בדרישות שנקבעו

 בתנאי למתן ההסמכה.

 סעיף 6 מאחר שהיערכות תרשות והמעבדות
 המבקשות לקבל הסמכה ממנה דורשת זמן,
 מוצע לאפשר קביעת תחומי הבדיקות באופן תדרגתי,
 לשם הסתגלות והיערכות לדרישות ההסמכה של

 הרשות.

 סעיף 7 בישראל קייס מספר רב של חוקים
 המסמיכים רשויות שונות להעניק מעמד

 ־ סייח התשי״ח, עמי ויו: התש־ן, עמי 4*1.
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 יושב ראש
 המועצה

 תפקידי המועצה

 (2) נציג אחד של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל;

 (3) נציג אחד של המעבדות שהסמיכה הרשות אשר ייבחר על ידי רוב מנהלי
 המעבדות ובהעדרה של בחירה כאמור, על ידי השר,

 (4) הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר;

 (5) נציג אחד, לפי המלצת ראש הממשלה, מבין העובדים הבכירים במשרדו׳,

 (6) נציג אחד, לפי המלצה שר האוצר, מבין העובדים הבכירים במשרדו.

 9. (א) השר, באישור הממשלה, ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו
 הקבוע"מבין נציגי הציבור.

 (ב) יושב ראש המועצה יהיה יושב ראש הרשות.

 10. תפקידיה של המועצה הם:

 (1) לאשר את הנהלים והכללים המנחים את פעולות הרשות והחלטותיה, בהתאמה
 לדרישות הנגזרות מאמות המידה והתקנים הבינלאומיים המסדירים את פעילותן של

 רשויות הסמבה של מעבדות:

 (2) לקבוע את הכללים, אמות המידה והתקנים הבינלאומיים שעל פיהם תפעל
 הרשות:

 (3) לאשר את תקציב הרשות:

 (4) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל תכניותיה.

 ישיבות המועצה ו 1. ישיבות המועצה יתקיימו לפתות פעמיים בשנה: יושב ראש המועצה או שלושה
 מחברי המועצה רשאים לדרוש כינוס ישיבת המועצה. יושב ראש המועצה יזמן את

 הישיבות ויקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן.

 סררי דיון 12. (א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא ארבעה חברים ובהם יושב ראש המועצה
 או ממלא מקומו; משנפתחה הישיבה במנין חוקי יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר
 נוכחים ובלבד, שבעת קבלת ההחלטות נכחו שלושה חברים לפחות ובהם יושב ראש

 המועצה או ממלא מקומו.

 (ב) לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי יושב ראש המועצה
 לדחותה במחצית שעה: עברה מחצית השעה האמורה, תהיה הישיבה כדין בכל מספר של

 נוכחים, ואולם על קבלת ההחלטות יחולו הוראות סעיף קטן(א).

 (ג) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות
 שקולות - יכריע יושב ראש המועצה ובהיעדרו, ממלא מקומו.

 (ד) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שאלה לא נקבעו בחוק או בתקנות.

 תפקידי המנהל 13. (א) המועצה באישור השר תמנה מנהל כללי לרשות (להלן - המנהל].

 (ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.

ר י הסב ר ב  ד
 כגוף מעקב ופיקוח על פעולות הרשות ותהיה בעלת סעיפים בסעיפים אלה נקבעו הדרך למינוי מנהל
 סמבות אישור לגבי ׳הנהלים, הכללים והתקציב של 13 עד 4 ן הרשות, תקופת כהונתו, שכרו, תנאי
 הרשות. כן נקבעו סדרי הדיון והתדירות של ישיבות העסקתו ותפקידיו. כמו כן, הוגדרו הדרכים

 המועצה. לס־דם כהונת המנהל לפני תום התקופה.
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 כהונת המנהל
 ותנאי העסקתו

 הועדה המייעצת

 14. (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים. המועצה, באישור השר, רשאית
 לחזור ולמנותו לתקופות נוספות.

 (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת בהונתו באחת מאלה:

 (ו) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;-

 (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל
 חבריה:

 (3) הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי
 לממשלה יש עמה קלון.

 (ג) השר בהתייעצות עם שר האוצר יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.

 15. (א) השר ימנה למועצה ולמנהל ועדה מייעצת של עשרים חברים במפורט להלן:

 (ו} ארבעה עשר נציגי הממשלה שימנה השר, לפי ההמלצה של כל אחד
 מהשרים הבאים, מבין עובדי משרדו הבכירים:

 (א) שר התעשיה והמסחר:

 (ב) שר הבטחון:

 (ג) שר החוץ:

 (ד) שר הבינוי והשיכון;

 (ה) שר הפנים:

 (ו) שר החקלאות:

 (ז) השר לאיכות הסביבה:

 (ח) שר הבריאות־,

 (ט) שר התקשורת;

 (י) שר האנרגיה:

 (יא) שר התחבורה;

 (יב) שר העבודה והרווחה:

 (יג) שר הכלכלה והתכנון;

 (יד) שר המדע-,

 (2) נציג בביר אחד של צבא הגנה לישראל:

 (3) נציג בכיר אחד של משטרת ישראל:

 (4) ארבעה נציגים מקרב הציבור.

 (ב) השר ימנה את יושב ראש הועדה המייעצת, ואת ממלא מקומו מבין חבריה.

 הציבור. הוועדה המייעצת תשמש בעיקר בגוף מייעץ
 ומקשר בין הרשות לבין הגופים אותם הם מייצגים. בבל

 הנוגע לתחומים המצויים באחריותם.

 סעיפים ליד הנהלת הרשות תהיה ועדה מייעצת
 5 ו עד 6 ן של תשעה עשר הברים שמתוכם ארבעה
 עשר נציבים ממשרדי הממשלה, שני
 נציגים של צבא הגנה לישראל והמשטרה וארבעה נציגי
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 16. (א) הועדה המייעצת למועצה תייעץ לגבי קביעת תחומי ההסמכה והתקנים
 הבינלאומיים שעל פיתם תפעל הרשות.

 (ב) הועדה המייעצת תייעץ למועצה ולמנהל, לפי בקשתם ופנייתם, בכל ענין אחר
 הנוגע לתפקידי הרשות המפורטים בסעיף 5.

 (ג) הועדה המייעצת רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה, ועדות משנה
 קבועות או לענין מסויים, לפי הצורך.

 17. חברי המועצה והועדה המייעצת יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם
 לתקופה אחת נוספת.

 18. חבר המועצה או הועדה המייעצת יחדל לכהן לפני חוס תקופת כהונתו באחת
 מאלה:

 (ו) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

 (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון:

 (3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה או
 בועדה המייעצת:

 נ4) לבבי נציג הציבור - אס נתמנה עובד מדינה.

 19. השר רשאי להעביר חבר מועצה או חבר הועדה המייעצת מכהונתו לפני תום תקופת
 כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

 20. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של
 חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי גמינויו או בהמשך כהונתו.

 21. (א) חבר המועצה או חבר הועדה המייעצת יימנע מהשתתפוח בדיון ומהצבעה
 בישיבות המועצה או הועדה המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין
 או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה או חבר הועדה המייעצת
 לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו. חבר המועצה או הועדה המייעצת לא יטפל
 במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מתוץ לישיבות המועצה או הועדה המייעצת.

 (ב) נתברר לחבר המועצה או לחבר הועדה המייעצת כי הנושא הנדון עלול לגרום
 לו להימצא במצב של ניגוד ענינים באמור בסעיף קטן(א) יודיע על כך ליושב ראש המועצה

 או ליושב ראש הועדה המייעצת.

 (ג) לענין זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

 תפקידי הועדה
 המייעצת

 תקופת בהונה

 פקיעת בהונה

 העברה מכהונה

 תוקף פעולות

 ניגוד. ענינים

ר  הסב

 סעיף ו2 תברי מועצת הרשות והועדה המייעצת
 שלה יהיו חייבים לגלות כל זיקת או ניגוד
 ענינים שעשויים לתיות להם קשר עם תפקיד או פעולה
 כלשהי של הרשות ולהימנע מהשתתפות ׳בישיבות

 ובהצבעות ביחס לנושאים אלה.

 סעיפים תקופת כהונתם של חברי המועצה והועדה
ו עד 20 המייעצת תהיה שלוש שניכו עם אפשרות  ד
 למינוי לתקופת כהונה נוספת. כהונה
 תפקע או תיפסק במקרים הכלולים ברשימה הסגורה
 תמפורטת בהצעת החוק. כן נקבעה שמידת תוקף

 הפעולות של הרשות.
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 כהונת המנהל
 ותנאי העסקתו

 הועדה המייעצת

 14. (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים. המועצה, באישור השר, רשאית
 לחזור ולמנותו לתקופות נוספות.

 (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה:.

 (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל
 חבריה:

 (3) הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי
 לממשלה יש עמה קלון.

 (ג) השר בהתייעצות עם שר האוצר יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.

 15. (א) השר ימנה למועצה ולמנהל ועדה מייעצת של עשרים חברים כמפורט להלן:

 (ו) ארבעה עשר נציגי הממשלה שימנה השר, לפי ההמלצה של כל אחד
 מהשרים הבאים, מבין עובדי משרדו הבכירים:

 (א) שר התעשיה והמסחר:

 (ב) שר הבטחון:

 (ג) שר החוץ:

 (ד) שר הבינוי והשיכון:

 (ה) שר הפנים;

 (ו) שר החקלאות:

 (ז) השר לאיכות הסביבה:

 (ח) שר הבריאות:

 (ט) שר התקשורת-,

 (י) שר האנרגיה:

 (יא) שר התחבורה:

 (יב) שר העבודה והרווחה:

 (יג) שר הכלכלה והתכנון;

 (יד) שר המדע:

 (2) נציג בכיר אחד של צבא הגנה לישראל:

 (3) נציג בכיר אחד של משטרת ישראל:

 (4) ארבעה נציגים מקרב הציבור.

 (ב) השר ימנה את יושב ראש הועדה המייעצת, ואת ממלא מקומו מבין חבריה.

 הציבור. הוועדה המייעצת תשמש בעיקר כגוף מייעץ
 ומקשר בין הרשות לבין הגופים אותם הם מייצגים, בבל

 הנוגע לתחומים המצויים באחריותם.

י ר ב  ד
 סעיפים ליד הנהלה הרשות תהיה ועדה מייעצת
 5 ו עד 6! של תשעה עשר חברים שמתוכם ארבעה
 עשר נציגים ממשרדי הממשלה, שני
 נציגים של צבא הגנה לישראל והמשטרה וארבעה נציגי
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 תפקידי הועדה
 המייעצת

 תקופת כהונה

 פקיעת כהונה

 6 ו. (א) הועדה המייעצת למועצה תייעץ לגבי קביעת תחומי ההסמכה והתקנים
 הבינלאומיים שעל פיהם תפעל הרשות.

יעץ למועצה ולמנהל, לפי בקשתם ופנייתם, בכל ענין אחר  (ב) הועדה המייעצת תי
 הנוגע לתפקידי הרשות המפורטים בסעיף 5.

 (ג) הועדה המייעצת רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה, ועדות משנה
 קבועות או לענץ מסויים, לפי הצורך.

 17. חברי המועצה והועדה המייעצת יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם
 לתקופה אחת נוספת.

 18. חבר המועצה או הועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת
 מאלה:

 (ז) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר:

 (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון:

 (3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה או
 בועדה המייעצת;

 (4) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה עובד מדינה.

 העברה מכהונה 19. השר רשאי להעביר חבר מועצה או חבר הועדה המייעצת מכהונתו לפני תום תקופת
 כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

 20. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של
 חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 21. (א) חבר המועצה או חבר הועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בריון ומהצבעה
 בישיבות המועצה או הועדה המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין
 או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין הפקידו כחבר המועצה או חבר הועדה המייעצת
 לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו. חבר המועצה או הועדה המייעצת לא יטפל
 במסגרת תפקידו ברשות בנושא באמור גם מחוץ לישיבות המועצה או הועדה המייעצת.

 (ב} נתברר לחבר המועצה או לחבר הועדה המייעצת כי הנושא הנדון עלול לגרום
 לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן(א) יודיע על בך ליושב ראש המועצה

 או ליושב ראש הועדה המייעצת.

 (ג) לענין זה. אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

 תוקף פעולות

 ניגוד ענינים

 הסבר

 סעיף ו2 חברי מועצת תרשות והועדה המייעצת
 שלה יהיו חייבים לגלות כל זיקה או ניגוד
 עניני• שעשויים להיות להם קשר עם תפקיד או פעולה
 כלשהי של הרשות ולהימנע מהשתתפות בישיבות

 וכהצבעות ביחס לנושאים אלה.

 סעיפים תקופת כהונתם של הברי המועצה והועדה
 17 עד 20 המייעצת תהיה שלוש שנים עם אפשרות
 למינוי לתקופת כהונה נוספת. כהונה
 תפקע או תיפסק במקרים הכלולים ברשימה הסגורה
 המפורטת בהצעת החוק. כן נקבעה שמירת תוקף

 הפעולות של הרשות.
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 (ד) לענין זה,
 ״ענין אישי״ - לרבות ענין אישי של קרובו או של גוף שחבר המועצה או חבר הועדה

 המייעצת, או קרוב שלהם, הם בעלי שליטה בו:

 ״קרוב״ - בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, אחות, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד
 מאלה, סוכן, שותף, מעביד או עובד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של הבר המועצה או

 חבר הועדה המייעצת;

ש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים •של  ״שליטה״ - מנהל, עובד אחראי או מי שי
 גוף.

 22 (א) המנהל באישור המועצה יקבע את רשימת המשרות ברשות, תנאי השכר תנאי העסקתם
. של עובדי .  י .

 וההעסקה בהן, לאחר קבלת אישור לבך מאת השר ושר האוצר. הרשות

 (ב) התקבל עובד למשרה ברשות, יקבע המנהל את תנאי עבודתו, שכרו ותקופת
 העסקתו, במסגרת תנאי השכר. וההעסקה שנקבעו לפי סעיף זה.

 23. דין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

;
 (ו) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-969ו5

;'  (2) חוק שירות •המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים}, התשי״ט-959ו,

 (3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-9ד519;

 (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ־ט-969ו*;

;  (5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-971וד

;  (6) פקודת הנזיקין [נוסה חדש]8

 (ד) חוק העונשין, ההשל״ז-דד9ו* - ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור.

 24. (א) לא יגלה אדם כל ידיעה או תוכנו של מסמך שהגיעו אליו בתוקף תפקידו לפי סודיות
 חוק זה, אלא אם כן נדרש לגלותם בידי בית משפט, היועץ המשפטי לממשלה או לצורך

 חקירה לפי דין.

 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן-(א), דינו - מאסר שנה.

 25. (א) המנהל יבין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, את התקציב השוטף ואת תקציב וכספים
 תקציב הפיתוח של הרשות לשנת הכספים הקרובה: התקציב טעון אישור המועצה, השר

 ושר האוצר.

 תחולת דין
 עובד ציבור

 על עובדי הרשות

י הסבר  דבר
 סעיף 24 על דיוניה של הרשות והחומר שיוגש לה,
 תחול תובת סודיות אלא אם בית המשפט

 או היועץ המשפטי לממשלה החליטו אחרת.

 סעיף 25 תקציב הרשות יבוא מאוצר המדינה
 ומהכנסות שייגבו עבור שירותיה.

 סעיפים תנאי השכר של עובדי הרשות ייקבעו
2 באישור שר האוצר ושר התעשיה והמסחר. ד 3 2 ע 2 

 כן יחולו על עובדי הרשות הדינים החלים
 על עובדי המדינה ועובדי ציבור.

 ס־ת ההשכ״ט, עמי 03ו: התשנ־ב, עמי 225.
 ס־ח התשי־ט, עמי 190: התשכ״א, עמי 00.

 ס״ח התש״ם, עבר 1.
 סייח התשב״ט, עמ• 144: התש־ם. עמי 100.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 65; התשנ־ב, עבר 225.
 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 10, עמי 266: התשמ־־א, עמי 154.

.B16 ס־ח התשל״ז, עמי : 226התשניה, עמי 
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 (ב) תקציב הפיתוח של הרשות ימומן מאוצר המרינה במסגרת חוק התקציב,
 ותקציבה השוטף ימומן מהכנסות, אגרות ותשלומים שתגבה עבור שירותיה.

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר לאשר השתתפות מתקציב
 המדינה בתקציבה השוטף של הרשות.

 26. המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ויגישו לשר באישור המועצה.

 27. הרשות תאפשר לכל אדם לעיין בכללים, באמות המידה ובתקנים שעל פיהם היא
 פועלת באופן, במקום ובזמנים שתקבע ותפרסם.

 28. דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים
 ותשלומי חובה אחרים.

 29. (א) לגבי הוראות חוק זה דין המדינה ומוסדותיה כדין כל אדם אחר.

 (ב) הוראות חוק זה לא יחולו על מעבדות רפואיות במשמעותן בפקודת בריאות
. י  העם, 01940

 30. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות הסדרה של
 תהליך ההסמכה והזכות לבקש דיון נוטף בהחלטה להסמיך מעבדות.

 31. השר רשאי לקבוע, באישור שר האוצר. אגרות בעד מתן הסמכה וחידושה. דרך כלל
 או לפי סוגי בדיקות או תחומים.

 32. הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים אשר הוקצבו בחוק התקציב לשנה
 הכספים השוטפת עבור פעולות להסמכת מעבדות שביצועו מועבר לרשות ושלא הוצאו עד
 יום תחילתו של חוק זה״, לענין זה, ״שנת הכספים השוטפת״ - •שנת הכספים ישבה הל יום

 תחילתו של חוק זה.

 33. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות.

 דין וחשבון
 שנתי

 זבות עיון

 דין הרשות

 וין המדינה
 ותחולה

 ביצוע ותקנות

 הוראות מעבר

ר ב ס י ה  דבר

 ממלכתי הרשאי לגבות אגרות בעד שירותיו והוראות
 מעבר.

 סעיפים מוצעות הוראות משלימות דדס׳־רים
3 הדרושים להפעלה הרשות בתאגיד  26 עד 2

 עייר 1940. עמי 191 ועמי 239: קיר• התשנ״ג, עמי 374.
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 (ד) לענין זה,.
ל קרובו או של גוף שחבר המועצה או חבר הועדה  ״ענין אישי״ - לרבות ענין אישי ש

 המייעצת, או קרוב שלהם, הם בעלי שליטה בו;

 ״קרוב״ - בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, אחות, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של בל אחד
 מאלה, סובן, שותף, מעביד או עובד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או

 חבר הועדה המייעצת;

ש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של  ״שליטה״ - מנהל, עובד אחראי או מי שי
 גוף.

 22. (א) המנהל באישור המועצה יקבע את רשימת המשרות ברשות, תנאי השכר תנאי העסקתם
. של עובדי . .  וההעסקה בהן, לאחר קבלת אישור לכך מאת השר ושר האוצר. .

 (ב) התקבל עובד למשרה ברשות, יקבע המנהל את תנאי עבודתו, שברו ותקופת
 העסקתו, במסגרת תנאי השבר. וההעסקה שנקבעו לפי סעיף זה.

 הרשות

 תחולת דין
 עובד ציבור

 על עובדי הרשות

 23. דין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

;  (1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשב״ט-1969נ

 (2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים}, התשי״ט-41959;

 (3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-9ד319;

 (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשב״ט-969ן*;

; ד  (5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-ו97ו

:  (6) פקודת הנזיקין [נוסח חדש]9

 (7) חוק העונשין, התשל״ז-7ד9ו' - ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור.

 24. (א) לא יגלה אדם כל ידיעה או תובנו של מסמך שהגיעו אליו בתוקף תפקידו לפי סודיות
 חוק זה, אלא אם כן נדרש לגלותם בידי בית משפט, היועץ המשפטי לממשלה או לצורך

 חקירה לפי דין.

 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו - מאסר שנה.

 25. (א) המנהל יבין בבל שנה, במועד שתקבע המועצה, את התקציב השוטף ואת תקציב ובספיס
 תקציב הפיתוח של הרשות לשנת הכספים הקרובה: התקציב טעון אישור המועצה, השר

 ושר האוצר.

י הסבר  דבר
 סעיף 24 על דיוניה של הרשות והחומר שיוגש לה,
 תתול חובת סודיות אלא אס בית המשפט

 או היועץ המשפטי לממשלה החליטו אחרת.

 סעיף 25 תקציב הרשות יבוא מאוצר המדינה
 ומהכנסות שייגבו עבור שירותיה.

 סעיפים תנאי השבר של עובדי הרשות ייקבעו
2 באישור שר האוצר ושר התעשיה והמסחר.  22 עד 3
 כן יחולו על עובדי הרשות הדינים החלים

 על עובדי המדינה ועובדי ציבור.

 ס־ח ההשכ״ט, עמי בסו: התשנ־־ב, עמי 225.
 ס־ח התשי־ט, עמי 190־, התשב״א, עבד 60.

 ס״ח התש״ם, עמי 2.
 ס״ח התשב״ט, עבר 144: חתשים, עמי 100.
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 (ב) תקציב הפיתוח של הרשות ימומן מאוצר המדינה במסגרת חוק התקציב,
 ותקציבה השוטף ימומן מתכנסות, אגרות ותשלומים שתגבה עבור שירותיה.

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר לאשר השתתפות מתקציב
 המדינה בתקציבה השוטף של הרשות.

 26. המנהל יבין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ויגישו לשר באישור המועצה.

 27. הרשות תאפשר לכל אדם לעיין בכללים, באמות המידה ובתקנים שעל פיהם היא
 פועלת באופן, במקום ובזמנים שתקבע ותפרסם.

 28. דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים
 ותשלומי חובה אחרים.

 29. (א) לגבי הוראות חוק זה דין המדינה ומוסדותיה כדין בל אדם אחר.

 (ב) הוראוח חוק זה לא יחולו על מעברות רפואיות כמשמעותן בפקודת בריאות
ו ס  העם, 940 ו

 30. השר ממונה על ביצוע הוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות הסדרה של
 ההליך ההסמכה והזבות לבקש דיון נוסף בהחלטה להסמיך מעבדות.

 31. השר רשאי לקבו־ל, באישור שר האוצר, אגרות בעד מתן הסמכה וחידושה. דרך כלל
 או לפי סוגי בדיקות או תחומים.

 32. הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים אשר הוקצבו בחוק התקציב לשנת ׳1
 הבםפיס ה־שוטפת עבור פעולות להסמכה מעבדות שביצוען מועבר לרשות ושלא הוצאו עד :

 יום תחילתו של חוק זה; לענין זה, ״ישנת הכספים השוטפת״ - שנת הכספים שבה הל יום
 תחילתו של חוק זה.

 33. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות.

 דין וחשבון
 שנתי

 זבות עידן

 דין הרשות

 דין המדינה
 והחולה

 ביצוע ותקנות

 הוראות מעבר

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיפים מוצעות הוראות משלימות ודסי־י־ים ממלכתי הרשאי לגבור, אגדות בעד שירותיו והוראות
5 הדרושים להפעלת הרשות בתאגיד מעבר. ד 2 2 ע 6 
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