טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

גרסה  – 25המרת "איכות
הסביבה" ב"-בריאות" .2016
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד (.)2017

25, 37

Method Name

Sampling

Sampling

Sampling

Chemical Testing, Classical
Chemistry
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  1מתוך 96

Technology Name

Health - Working Environment

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

דיגום

בריאות  -סביבת עובד

1

דיגום

איכות הסביבה  -אוויר
מארובות

2

Environment - Ambient Air

דיגום

איכות הסביבה  -אוויר
פתוח

3

Environment - Air

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

איכות הסביבה  -אוויר

4

Environment - Air from
Stationary Sources

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

עדכון סוג הבדיקה 2016

23

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Chemical Testing, Chromatography

Environment - Air

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

איכות הסביבה  -אוויר

5

Chemical Testing, Microscopy

Environment - Air

בדיקות כימיות,
מיקרוסקופיה

איכות הסביבה  -אוויר

6

Environment - Air

בדיקות כימיות ,מנייה
וספקטרומטריה

איכות הסביבה  -אוויר

7

Environment - Air

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

איכות הסביבה  -אוויר

8

Chemical Testing, Counting and
Spectrometry

Chemical Testing, Spectroscopy

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  2מתוך 96

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

עדכון סוג הבדיקה 2016

28

Method Name

Physical Quantities- Calibration of
Ultrasonic Meters

Physical Quantities- Optics

Physical Testing, Non-Ionizing
Radiation

Chemical Testing, Classical
Chemistry
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  3מתוך 96

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Calibration

גדלים פיזיקליים  -כיול
מדי אולטראסאונד

כיול

9

Calibration

גדלים פיזיקליים -
אופטיקה

כיול

10

Environment

קרינה לא מייננת ,בדיקות
פיזיקליות

איכות הסביבה

11

Fuels, Oils and Bitumens

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

דלקים ,שמנים
וביטומנים

12

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

תיקון שם משפחת מוצרים:
בנטומן ל -ביטומן

17

Chemical and Physical Testing

תיקון שם משפחת מוצרים:
בנטומן ל -ביטומן

17

Chemical Testing, Spectroscopy

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  4מתוך 96

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות כימיות ופיזיקליות

קרקע וסלילה  -אספלט
וביטומן

13

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

קרקע וסלילה  -אספלט
וביטומן

14

Chemical Testing, Chromatography

Fuels, Oils and Bitumens

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

דלקים ,שמנים
וביטומנים

16

Chemical Testing, Spectroscopy

Fuels, Oils and Bitumens

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

דלקים ,שמנים
וביטומנים

17

Technology Name

Soil and Paving - Asphalt and
Bitumen

Soil and Paving - Asphalt and
Bitumen

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

עדכון שם

21

Method Name

Physical and Engineering Testing,
Noise Emissions from Household
Equipment for Use Indoors

Acoustic Insulation and Sound

and Raw Materials

Absorption

Occupational Noise

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  5מתוך 96

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות  -מדידת כושר
בליעה ובידוד ,רכיבי מבנה
ואינסטלציה

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה -
אקוסטיקה

and Raw Materials

Building Elements & Plumbing,

Components

18

Acoustics - Industrial Products

Acoustics - Industrial Products

Acoustic Properties, Noise Reducing

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות -מדידות הספק
קולי במכשור לשימוש
ביתי

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה-
אקוסטיקה

Technology Name

Physical and Engineering Testing,

Physical and Engineering Testing,

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Acoustics-Industrial Products
and Raw Materials

Health

פרסום באתרYES :

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות -תכונות
אקוסטיות לרכיבים
להפחתת רעש

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה -
אקוסטיקה

רעש תעסוקתי

בריאות

19

20

21

טבלת טכנולוגיות
מספר
הטכנולוגיה

משפחת מוצרים

סוג הבדיקה

Technology Name

Method Name

22

בדיקות הנדסיות- חשמל

בדיקות מעגלי מדידת
אנרגיה חשמלית

Electricity - Engineering

Testing of Electric Energy

Testing

Measuring Circuits

23

 בטון וחומרי גלם- בניה
לייצור בטון

 כימיה,בדיקות כימיות
קלאסית

Construction - Concrete and

Chemical Testing, Classical

Raw Materials for Concrete

Chemistry

24

 חיפויים, בטון- בניה
וחומרי גלם לייצור בטון

,בדיקות כימיות
ספקטרוסקופיה

25

 חיפויים, בטון- בניה
וחומרי גלם לייצור בטון

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 שנת השינוי/ תיאור השינוי

Construction - Concrete,
Cladding and Raw Materials

Chemical Testing, Spectroscopy

for Concrete Manufacturing
Construction - Concrete,

בדיקות פיזיקליות

Cladding and Raw Materials

Physical Testing

for Concrete Manufacturing
YES :פרסום באתר

T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך6 עמוד

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

גרסה  - 25המרת "גהות
תעסוקתית" ב"-אוויר בסביבת
העובד".
גרסה  – 27העברת "גהות
תעסוקתית" ממש' המוצרים
לסוג הבדיקה.
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת עובד" ל"סביבת עובד.
גרסה  - 25המרת "גהות
תעסוקתית" ב"-אוויר בסביבת
העובד".
גרסה  - 27העברת "גהות
תעסוקתית" ממש' מוצרים
לסוג בדיקה.

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Base Construction

Soil and Paving

ביסוס המבנה

קרקע וסלילה

26

25, 27,

Chemical Testing, Classical

37

Chemistry, Occupational Hygiene

25, 27,

Chemical Testing, Chromatography,

37, 68

Occupational Hygiene

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  7מתוך 96

Health - Working Environment

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית ,גהות תעסוקתית

בריאות  -סביבת עובד

28

Health - Working Environment

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה ,גהות
תעסוקתית

בריאות  -סביבת עובד

29

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

גרסה  - 37המרת "אוויר
בסביבת עובד" ל"סביבת
עובד".
גרסה  - 68ביטול עקב דמיון
עם טכנולוגיה מס' .5
גרסה  - 25המרת "גהות
תעסוקתית" ב"-אוויר בסביבת
העובד".
גרסה  – 27העברת "גהות
תעסוקתית" ממש' המוצרים
לסוג הבדיקה.
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד.
גרסה  - 25המרת "גהות
תעסוקתית" ב"-אוויר בסביבת
העובד".

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

25, 27,

Chemical Testing, Spectroscopy,

37

Occupational Hygiene

25, 27,

Chemical Testing, Optical

37

Microscopy, Occupational Hygiene

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  8מתוך 96

Technology Name

Health - Working Environment

Health - Working Environment

פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה ,גהות
תעסוקתית

בריאות  -סביבת עובד

בדיקות כימיות,
מיקרוסקופיה אופטית,
גהות תעסוקתית

בריאות  -סביבת עובד

מספר
הטכנולוגיה

30

31

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

גרסה  – 27העברת "גהות
תעסוקתית" ממש' המוצרים
לסוג הבדיקה.
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד.
גרסה  - 25המרת "גהות
תעסוקתית" ב"-אוויר בסביבת
העובד".
גרסה  – 27העברת "גהות
תעסוקתית" ממש' המוצרים
לסוג הבדיקה.
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד.

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

25, 27,
37

Method Name

Sampling, Occupational Hygiene

Physical Testing

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  9מתוך 96

Technology Name

Health - Working Environment

Gas Cylinders and Open
Breath Systems
פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

דיגום ,גהות תעסוקתית

בריאות  -סביבת עובד

32

בדיקות פיזיקליות

מכלי לחץ  -גלילי גזים,
ומערכות נשימה פתוחות

33

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Biological Testing,
Immunochemistry

גרסה  – 24שינוי מ:

Technology Name

Industrial
Hygiene

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

היגיינה תעשייתית

מספר
הטכנולוגיה

34

Occupational Hygiene
לIndustrial Hygiene :
גרסה  – 64טכנולוגיות
מוחלפות בטכנולוגיות מספר
332 ,331 ,330

24, 64

Biological Testing, Molecular

Industrial

Methods

Hygiene

Biological Testing, Bacteria, Fungi
and Yeast

גרסה  – 67טכנולוגיות
מוחלפות בטכנולוגיה מספר
334

67

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  10מתוך 96

Electrical Quantities - LF Single
Phase Electrical Power and Energy

בדיקות ביולוגיות,
ביולוגיה מולקולרית

היגיינה תעשייתית

35

Industrial Hygiene

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים

היגיינה תעשייתית

36

Calibration

גדלים חשמליים  -הספק
ואנרגיה חשמלית חד
מופעית בתדר נמוך

כיול

37

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Electrical Quantities - LF Three
Phase Electrical Power and Energy

Physical Quantities - Liquid and Air
Flow

Electrical Quantities- DC and LF

Chemical Testing, Spectrometry

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  11מתוך 96

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Calibration

גדלים חשמליים  -הספק
ואנרגיה חשמלית תלת
מופעית בתדר נמוך

כיול

38

Calibration

גדלים פיזיקליים  -זרימה,
נוזל ואוויר

כיול

39

Calibration

גדלים חשמליים  -זרם
ישר ותדר נמוך

כיול

40

בדיקות כימיות,
ספקטרומטריה

חומרים ומוצרי בניה

41

Construction Materials Raw
and Products
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות פיזיקליות

חומרים ומוצרי בניה

42

Grounding Testing

Electricity - Electrical Testing

בדיקות הארקות

חשמל  -בדיקות
חשמליות

43

Physical Quantities - Temperature

Calibration

גדלים פיזיקליים -
טמפרטורה

כיול

44

Calibration

גדלים חשמליים  -אנטנות
ורגשי קרינה

כיול

49

Method Name

Physical Testing

Electrical Quantities -Antennas and
Radiation Sensors
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  12מתוך 96

Technology Name

Construction Materials Raw
and Products

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

שינוי מקושיות ל -קשיות

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

5

Physical Quantities - Force, Torque

Calibration

גדלים פיזיקליים  -כח,
מומנט

כיול

50

Physical Quantities - Pressure

Calibration

גדלים פיזיקליים  -לחץ

כיול

51

Calibration

גדלים מכניים  -מדי
קשיות

כיול

52

Calibration

מטרולוגיה חוקית בדבר
גדלים מכניים  -מצלמות
מהירות תנועה

כיול

53

14

Mechanical Quantities -Hardness
Meters

Legal Metrology for Mechanical
Quantities - Traffic Speed Cameras
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  13מתוך 96

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
מספר
הטכנולוגיה

משפחת מוצרים

סוג הבדיקה

Technology Name

Method Name

55

כיול

 לחות- גדלים פיזיקליים

Calibration

Physical Quantities - Humidity

56

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה
לייזר ומקורות אור
פולטי קרינה

בדיקות פיזיקליות
 בדיקות לסיווג- והנדסיות
בטיחות

57

58

Industrial Products and Raw
Materials Laser and Led
Radiation Emitting

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 שנת השינוי/ תיאור השינוי

Physical and Engineering TestingSafety Classification Testing

Engineering Items - Buildings,

- פריטים הנדסיים
מבנים תשתיות ובטון

בדיקות לא הורסות

- פריטים הנדסיים
מבנים תשתיות ובטון

,בדיקות לא הורסות
בדיקות מרכיבי תקרות
פלקל במבנים

Constructions, Infrastructure

Non Destructive Testing

and Concrete
Engineering Items - Buildings,

Non Destructive Testing, Testing

Constructions, Infrastructure

PAL-CAL Ceiling Components in

and Concrete

Structures

YES :פרסום באתר

T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך14 עמוד

טבלת טכנולוגיות
מספר
הטכנולוגיה

משפחת מוצרים

סוג הבדיקה

Technology Name

Method Name

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 שנת השינוי/ תיאור השינוי

Non Destructive Testing,
59

- פריטים הנדסיים
מבנים תשתיות ובטון

,בדיקות לא הורסות
בדיקת עמידה במרחקי
אתרי/הפרדה במתקני
נפיצים

Engineering Items - Buildings,

Compliance Checks of Site Plan for

Constructions, Infrastructure

Quantity - Distance Separation

and Concrete

Distances of Explosive

5

Facilities/Sites (Q-D) Requirements

60

61

 בדיקות- מוצרי תעשיה
הנדסיות

בדיקת מדי מים

מוצרי תעשיה לרבות
- חומרי גלם לתעשיה
אקוסטיקה

בדיקות פיזיקליות
,והנדסיות בידוד קול
אלמנטים במבנה

Industrial Products Engineering Testing

Water Meters Testing

Acoustics - Industrial Products

Physical and Engineering Testing-

and Raw Materials

Sound Isolation, Structural Elements

YES :פרסום באתר

T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך15 עמוד

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

גרסה  – 5טכנולוגיה חדשה.
גרסה  – 40ביטול טכנולוגיות
מס'  62-63והחלפתן
בטכנולוגיה מס' 291

5, 40

גרסה  – 5טכנולוגיה חדשה.
גרסה  – 40ביטול טכנולוגיות
מס'  62-63והחלפתן
בטכנולוגיה מס' 291

5, 40

Method Name

Physical and Engineering TestingBuilding Sound Measurement from
Inside Noise Source
 Physical and Engineering TestingBuilding Sound Measurement from
Outside Noise Source

Biological Testing,
Immunochemistry

5

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  16מתוך 96

Chemical Testing, Classical
Chemistry

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות מדידות רעש
במבנה ממקור רעש בתוך
המבנה

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה -
אקוסטיקה

62

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות מדידות רעש
במבנה ממקור רעש חיצוני
למבנה

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה -
אקוסטיקה

Forensic Exhibits

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

מוצגים פורנזיים

64

Forensic Exhibits

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

מוצגים פורנזיים

65

Technology Name

Acoustics - Industrial Products
and Raw Materials

Acoustics - Industrial Products
and Raw Materials

פרסום באתרYES :

63

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

5

Chemical Testing, Chromatography

Forensic Exhibits

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

מוצגים פורנזיים

66

5

Chemical Testing, Spectroscopy

Forensic Exhibits

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

מוצגים פורנזיים

67

Forensic Exhibits

בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
גנטי אנושי

מוצגים פורנזיים

68

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות ,כלי נשק
ומוצגים מזירת עבירה

מוצגים פורנזיים

5

 – 5טכנולוגיה חדשה
 – 61הסרת (תרמילים
&  (Bulletוקליעים)/

Biological Testing, Human Genetic
Identification

 Physical and Engineering Testing5, 61

)Cartridge Cases
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  17מתוך 96

Weapons and Exhibits from Crime

Forensic Exhibits

Scene
פרסום באתרYES :

69

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

מ''סוג הבדיקה''

 – 5טכנולוגיה חדשה
 – 70עדכון סוג הבדיקה:
"שיטות מולקולריות" במקום
"ביולוגיה מולקולרית"

5, 70

הפרדה ע"י לוכסן

10

Biological Testing, Molecular
Methods

Biological Testing,
Biochemistry/Immunochemistry

Biological Testing, DNA Database

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  18מתוך 96

Forensic Exhibits

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

מוצגים פורנזיים

70

Forensic Exhibits

בדיקות ביולוגיות,
ביוכימיה/אימונוכימיה

מוצגים פורנזיים

71

מוצגים פורנזיים

72

Forensic Exhibits

פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,מאגר
DNA

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 – 81סוג הבדיקה המקורי:
בדיקות כימיות ,חקירת הצתות
 – 86סוג הבדיקה המקורי:
בדיקות כימיות ופיזיקליות,
חקירת דליקות ונפץ

81, 86

Method Name

Chemical Testing, Developing
Fingerprints

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Forensic Exhibits

בדיקות כימיות ,פיתוח
טביעות אצבע

מוצגים פורנזיים

73

;Chemical and Physical Testing
Flammable Materials and Explosives
Investigation

Chemical Testing, Testing for Drugs

Chemical Testing, Identification and
Characterization of Explosives
טופס T1-000016-03
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Forensic Exhibits

בדיקות כימיות ופיזיקליות,
חומרים דליקים ונפץ

מוצגים פורנזיים

74

Forensic Exhibits

בדיקות כימיות ,בדיקות
סמים

מוצגים פורנזיים

75

Forensic Exhibits

בדיקות כימיות ,זיהוי
ואיפיון חומרי נפץ

מוצגים פורנזיים

76

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

Forensic Exhibits

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות ,ראיה דיגיטלית,
צילום ועיבוד תמונה

מוצגים פורנזיים

 Physical and Engineering TestingDigital Evidence, Photography and
Image Editing

 Physical and Engineering TestingDocument Testing

Biological Testing, Bacteria, Fungi
and Yeast

Chemical Testing, Classical
Chemistry
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
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מספר
הטכנולוגיה

77

Forensic Exhibits

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות ,בדיקת מסמכים

מוצגים פורנזיים

78

Cosmetic

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים

קוסמטיקה

79

Cosmetic

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

קוסמטיקה

80

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

עדכון משפחת מוצרים

22

עדכון משפחת מוצרים

22

עדכון משפחת מוצרים

22

טופס T1-000016-03
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Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Chemical Testing, Chromatography

Cosmetic

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

קוסמטיקה

81

Biological Testing, Bacteria, Fungi

Medical Products & Medical

and Yeast

Devices

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים

תכשירים ואביזרים
רפואיים

82

Chemical Testing, Classical

Medical Products & Medical

Chemistry

Devices

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

Medical Products & Medical

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

Chemical Testing, Spectroscopy

Devices
פרסום באתרYES :

83
תכשירים ואביזרים
רפואיים

84
תכשירים ואביזרים
רפואיים

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

ביטול טכנולוגיות מס' ,88
 – 114פיצולן ל 6-טכנולוגיות
מס' 323-328

62

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Industrial Products

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

מוצרי תעשיה

85

Chemical Testing, Spectroscopy

Industrial Products

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

מוצרי תעשיה

86

Chemical Testing, Chromatography

Industrial Products

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

מוצרי תעשיה

87

פריטים הנדסיים,
בדיקות לא הורסות

88

Method Name

Chemical Testing, Classical
Chemistry

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
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Industrial Products

Engineering Items, Non
)Destructive Test (NDT
פרסום באתרYES :

מוצרי תעשיה

()NDT

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

שינוי שם מ'וירוסים' ל'נגיפים'

79

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  23מתוך 96

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Biological Testing, Germination and

Agriculture, Agricultural

Purity

Products

בדיקות ביולוגיות ,נביטה
וניקיון

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

89

Biological Testing,

Agriculture, Agricultural

Immunochemistry

Products

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

90

בדיקות ביולוגיות ,נגיפים

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

91

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

92

Biological Testing, Viruses

Agriculture, Agricultural
Products

Biological Testing, Bacteria, Fungi

Agriculture, Agricultural

and Yeast

Products
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיות מוחלפות
בטכנולוגיות מספר ,305
307 ,306

49

Method Name

Biological Testing, Nematodes

Chemical Testing, Chromatography

Biological Testing, Seeds Health

Biological Testing, Plants Health

טופס T1-000016-03
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Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Agriculture, Agricultural

בדיקות ביולוגיות,
נמטודות

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

93

Agriculture, Agricultural

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

94

Agriculture - Agricultural

בדיקות ביולוגיות ,בריאות
זרעים

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

95

Products

Products

Products

Agriculture - Agricultural
Products

בדיקות ביולוגיות ,בריאות
צמחים

פרסום באתרYES :

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

96

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טופס T1-000016-03
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סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות ביולוגיות ,טוהר זן

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

97

בדיקות ביולוגיות ,נביטה

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

98

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

99

מזון ,מים ומשקאות

100

Method Name

Technology Name

Biological Testing, Variety and

Agriculture, Agricultural

Species Testing

Products

Biological Testing, Germination

Agriculture, Agricultural

Methods

Products

Biological Testing, Plants, Resistance

Agriculture, Agricultural

Testing

Products

בדיקות ביולוגיות ,צמחים
בדיקות עמידות

Food Sampling

Food, Water and Beverages

דיגום מזון

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיות מוחלפות
בטכנולוגיות מספר ,331 ,330
332

64

Method Name

Biological Testing,
Immunochemistry

Biological Testing, Molecular
Biology

Biological Testing, Bacteria, Fungi
and Yeast

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Food, Water and Beverages

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

מזון ,מים ומשקאות

101

Food, Water and Beverages

בדיקות ביולוגיות,
ביולוגיה מולקולרית

מזון ,מים ומשקאות

102

Food, Water and Beverages

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים

מזון ,מים ומשקאות

103

עדכון שם הבדיקה באנגלית
מAntomology-

32

Biological Testing, Entomology

Food, Water and Beverages

לEntomology-
טופס T1-000016-03
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פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות,
אנטמולוגיה

מזון ,מים ומשקאות

104

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Food, Water and Beverages

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

מזון ,מים ומשקאות

105

Chemical Testing, Chromatography

Food, Water and Beverages

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

מזון ,מים ומשקאות

106

Chemical Testing, Spectroscopy

Food, Water and Beverages

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

מזון ,מים ומשקאות

107

Method Name

Chemical Testing, Classical
Chemistry

Change from Gas
Cylinders to Pressure

19

Design and Construction

Pressure Vessels

Vessels
טופס T1-000016-03
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פרסום באתרYES :

תכן וביצוע

מכלי לחץ

110

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

תיקון טעות (הוספת
)Materials

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

11

ביטול והחלפתה ב2 -
טכנולוגיות270 ,269 :

26

ביטול טכנולוגיות מס' ,88
 – 114פיצולן ל 6-טכנולוגיות
מס' 323-328

62

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Engineering Testing - Design and

Metallic and Nonmetallic

Implementation

Materials - Tanker

בדיקות הנדסיות ,תכן
וביצוע

מתכות וחומרים אל
מתכתיים  -מיכליות

111

בדיקות פיזיקליות

פריטים הנדסיים -
מכלים וצנרת לחץ

112

דיגום

פריטים הנדסיים -
מכלים וצנרת לחץ

113

Physical Testing

Sampling

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  28מתוך 96

Pressure Vessel and Piping

Engineering Items: Pressure
Vessels and Pipes

Engineering Items: Pressure
Vessels and Pipes

Engineering Items, Non
)Destructive Test (NDT
פרסום באתרYES :

מכלים וצנרת לחץ

פריטים הנדסיים,
בדיקות לא הורסות
()NDT

114

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

14

Water Sampling

Food, Water and Beverages

דיגום מים

מזון ,מים ומשקאות

115

בדיקת למערכות אזעקה

מוצרי תעשיה ,בדיקות
הנדסיות

118

Calibration

גדלים מכניים  -מכשירים
לבחינת שלמות בטון
בכלונסאות

כיול

Calibration

גדלים כימיים  -מדי pH

Alarm System Testing

 Industrial ProductsEngineering Testing

 Mechanical QuantitiesInstruments for Integrity Testing of
Concrete in Piles

Chemical Quantities, pH Meters

טופס T1-000016-03
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פרסום באתרYES :

כיול

119

120

טבלת טכנולוגיות
מספר
הטכנולוגיה

משפחת מוצרים

סוג הבדיקה

Technology Name

Method Name

121

 בדיקות הנדסיות- בניה

 מקלטים ונגרות,ממדים
במבנים

Construction - Engineering

Carpentry Work in Buildings and

Testing

Shelters and Protected Areas

122

כיול

 מסה- גדלים פיזיקליים

Calibration

Physical Quantities - Mass

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 שנת השינוי/ תיאור השינוי

Biological Testing, Screening

123

 אבחון-  רפואה,בריאות
יילודים/טרום לידתי

 בדיקות,בדיקות ביולוגיות
 אישור ואפיון,סריקה
 שיטות,מומים מולדים
אימונוכימיות/ביוכימיות
ידניות

Testing, Confirmation and
Health, Medicine - Prenatal

Characterization of Congenital

Diagnosis/Newborns

Defects, Manual
Biochemical/Immunochemical
Assays

YES :פרסום באתר

T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך30 עמוד

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Biological Testing, Screening
Testing, Confirmation and
Characterization of Congenital
Defects, Molecular Cytogenetics

Health, Medicine - Prenatal
Diagnosis/Newborns

בדיקות ביולוגיות ,בדיקות
סריקה ,אישור ואפיון
מומים מולדים ,שיטות
ציטוגנטיות מולקולריות

בריאות ,רפואה  -אבחון
טרום לידתי/יילודים

בדיקות ביולוגיות
ציטוגנטיות קלאסית –
בדיקות סריקה ,אישור
ואפיון מומים מולדים,
שיטות
קאריוטייפינג/בדיקת
כרומוזומים

בריאות ,רפואה  -אבחון
טרום לידתי/יילודים

124

Methods
Biological Testing Classical
תיקון שם הבדיקה באנגלית מ-
 Caryotypingל-

Cytogenetics - Screening Testing,
32

Karyotyping

Confirmation and Characterization
of Congenital Defects,

Health, Medicine - Prenatal
Diagnosis/Newborns

Karyotyping/Chromosome Analysis
Biological Testing, Autoimmune
Disease, Manual Immunoassays
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Health, Medicine
- Immunology & Tissue
Typing

פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,מחלות
אוטואימוניות בשיטות
אימונוכימיות ידניות

בריאות ,רפואה -
אימונולוגיה וסיווג
רקמות

125

126

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

עדכון שם ,עקב דרישת EFI

17

עדכון שם ,עקב דרישת EFI

17

Technology Name

סוג הבדיקה

Method Name

Health, Medicine

בדיקות ביולוגיות ,סיווג

- Immunology & Tissue

והצלבה של  HLAב-

Typing

FACS

Biological Testing, HLA Typing and

Health, Medicine

בדיקות ביולוגיות ,סיווג

Cross Matching by Manual

- Immunology & Tissue

Immunoassays

Typing

והצלבה של  HLAבשיטות
אימונוכימיות ידניות

Biological Testing, HLA Typing and
Cross Matching by FACS
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Biological Testing, HLA Typing PCRBased Molecular Assays

Health, Medicine
- Immunology & Tissue
Typing

Biological Testing, HLA Typing and

Health, Medicine

Genetic Markers Testing,

- Immunology & Tissue

Sequencing Based Molecular Assays

Typing
פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,סיווג
של  HLAבשיטות
מולקולריות מבוססות
PCR

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בריאות ,רפואה -
אימונולוגיה וסיווג
רקמות

127

בריאות ,רפואה -
אימונולוגיה וסיווג
רקמות

בריאות ,רפואה -
אימונולוגיה וסיווג
רקמות

128

129

בדיקות ביולוגיות ,סיווג
של  HLAובדיקת סמנים
גנטיים ,בשיטות
מולקולריות מבוססות
קביעת רצף

בריאות ,רפואה -
אימונולוגיה וסיווג
רקמות

130

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

בריאות ,רפואה -
אנדוקרינולוגיה

131

Biological Testing, Immunoassays

Health, Medicine

by Autoanalysers

- Endocrinology

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
אימונוכימיות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
אנדוקרינולוגיה

132

Biological Testing, Manual

Health, Medicine

Immunoassays

- Endocrinology

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
אימונוכימיות ידניות

בריאות ,רפואה -
אנדוקרינולוגיה

133

Blood Component Preparation

Health, Medicine - Blood Bank

הכנת מרכיבי דם

בריאות ,רפואה  -בנק
דם

134

Method Name

Chemical Testing, Chromatography
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- Endocrinology

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Biological Testing, Immunoassays
by Autoanalysers/Manual

Whole Blood Donation/Apheresis

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine - Blood Bank

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
אימונוכימיות
באוטואנלייזרים/ידניות

בריאות ,רפואה  -בנק
דם

135

Health, Medicine - Blood Bank

תרומת דם מלא/אפרזיס

בריאות ,רפואה  -בנק
דם

136

Biological Testing, Identification and
Characterization of Pathogenic
Infections, Non-culture

Health, Medicine - Blood Bank

Identification Methods - by
Autoanalysers/Manual
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פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
ואפיון הדבקה במחוללי
מחלות ,ללא תרבית
באוטואנלייזרים/ידניות

בריאות ,רפואה  -בנק
דם

137

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

הורדת המילה שיטות לפני
"בדיקות ביולוגיות"

10

שינוי "תאי דם" ל"-תאים"

13

Method Name

Technology Name

Biological Testing, Screening
Testing, Confirmation and
Characterization of Hereditary
Diseases, Manual

Health, Medicine - Genetics

Biochemical/Immunochemical
Assays

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

בדיקות ביולוגיות,
בדיקות סריקה ,אישור
ואפיון למחלות תורשתיות,
שיטות
ביוכימיות/אימונוכימיות
ידניות

בריאות ,רפואה -
גנטיקה

Biological Testing, Screening
Testing, Confirmation and
Characterization of Hereditary

Health, Medicine - Genetics

Diseases, Molecular Methods PCR-

בריאות ,רפואה -
גנטיקה

138

139

מבוססות PCR

Testing Based
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בדיקות ביולוגיות ,בדיקות
סריקה ,אישור ואפיון
למחלות תורשתיות,
שיטות מולקולריות

מספר
הטכנולוגיה

Biological Testing, Cell Typing by

Health, Medicine -

בדיקות ביולוגיות ,איפיון

FACS Analysis

Hematology

תאים בFACS -

פרסום באתרYES :

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה

140

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

הסרת  hמהמילה
""hematology

הסרת  hמהמילה
""hematology

הסרת  hמהמילה
""hematology

גרסה  – 5הסרת  hמהמילה
""hematology

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

5

5

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Biological Testing, Blood Cell

Health, Medicine -

Typing Manual Smear

Hematology

בדיקות ביולוגיות ,אפיון
תאי דם ,משטח ידני

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה

141

Biological Testing, Blood Count by

Health, Medicine -

Autoanalysers

Hematology, Blood Count

בדיקות ביולוגיות ,ספירה
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,ספירה

142

בדיקות ביולוגיותFISH ,

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,ציטוגנטיקה
המטולוגית

143

בדיקות ביולוגיות,
קאריוטייפינג/בדיקת
כרומוזומים

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,ציטוגנטיקה
המטולוגית

 Health, Medicine5

Biological Testing, FISH

Hematology, Hematologic
Cytogenetics

5, 32
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Biological Testing,
Karyotyping/Chromosome Analysis

 Health, MedicineHematology, Hematologic
Cytogenetics
פרסום באתרYES :

144

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

גרסה  – 32תיקון שם הבדיקה
באנגלית מ Cariotyping-ל-
Karyotyping

הסרת "תפקודי קרישה" מסוג
הבדיקה .יש לעדכן מיידית
רטקואקטיבית לארגונים להם
טכנולוגיה זו.

9

הסרת "פקטורי קרישה" מסוג
הבדיקה .יש לעדכן מיידית
רטקואקטיבית לארגונים להם
טכנולוגיה זו.

9

הסרת "תפקודי קרישה" מסוג
הבדיקה .יש לעדכן מיידית
רטקואקטיבית לארגונים להם
טכנולוגיה זו.

9
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Biological Testing, Immunoassays

 Health, MedicineHematology, Coagulation

Biological Testing, Molecular

Health, Medicine -

Methods

Hematology, Coagulation

Biological Testing, Autoanalysers

 Health, MedicineHematology, Coagulation
פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
אימונוכימיות

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,קרישה

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,קרישה

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,קרישה

145

146

147

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Biological Testing, Manual

Health, Medicine - Chemistry,

Immunoassays

General Biochemistry

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
אימונוכימיות ידניות

בריאות ,רפואה -
כימיה ,ביוכימיה כללית

148

Health, Medicine - Chemistry,

בדיקות כימיות ,שיטות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
כימיה ,ביוכימיה כללית

149

Biological Testing, Microscopy

Health, Medicine - Chemistry,

Testing

General Biochemistry

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
במיקרוסקופיה

בריאות ,רפואה -
כימיה ,ביוכימיה כללית

150

Biological Testing, Molecular

Health, Medicine - Chemistry,

Methods

General Biochemistry

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

בריאות ,רפואה -
כימיה ,ביוכימיה כללית

151

Chemical Testing, Autoanalysers

5
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General Biochemistry

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

עדכון שם הבדיקה באנגלית –
הסרת המילה "ידניות"

33

Biological Testing, Immunoassays

Chemical Testing, Autoanalysers

Chemical Testing, Chromatography

Chemical Testing, Spectroscopy
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Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine - Chemistry,

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
אימונוכימיות

בריאות ,רפואה -
כימיה ,טוקסיקולוגיה
ופרמקולוגיה

153

בדיקות כימיות ,שיטות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
כימיה ,טוקסיקולוגיה
ופרמקולוגיה

154

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

בריאות ,רפואה -
כימיה ,טוקסיקולוגיה
ופרמקולוגיה

155

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

בריאות ,רפואה -
כימיה ,טוקסיקולוגיה
ופרמקולוגיה

156

Toxicology and Pharmacology

Health, Medicine - Chemistry,
Toxicology and Pharmacology

Health, Medicine - Chemistry,
Toxicology and Pharmacology

Health, Medicine - Chemistry,
Toxicology and Pharmacology
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Biological Testing, Isolation,
– Identification & Typing in Culture
Autoanalysers
Biological Testing, Isolation,
– Identification & Typing in Culture
Manual Methods
& Biological Testing, Identification
Typing Molecular Methods PCRBased Testing
Biological Testing, Non Culture
 Identification & TypingMicroscopy
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Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine -

בדיקות ביולוגיות ,בידוד,
זיהוי ואפיון בתרבית –
שיטות באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

157

Health, Medicine -

בדיקות ביולוגיות ,בידוד,
זיהוי ואפיון בתרבית –
שיטות ידניות

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

Microbiology

Microbiology

 Health, MedicineMicrobiology

 Health, MedicineMicrobiology
פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
ואפיון בשיטות
מולקולריות מבוססות
PCR
בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
ואפיון ללא תרבית –
מיקרוסקופיה

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

158

159

160

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

הוספת "באוטואנלייזרים"

87

שינוי לאמבריולוגי באנגלית

6

Method Name

Technology Name

Biological Testing, Non Culture
– Identification & Typing

Health, Medicine -

Immunoassays by

Microbiology

Autoanalysers/Manual
Biological Testing, Susceptibility
Testing for Antibiotics or Antiviral
Medications
Biological Testing, Non Culture
 Identification TypingImmunoassays in Autoanalysers
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 Health, MedicineMicrobiology

 Health, MedicineMicrobiology, Viruses

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
ואפיון ללא תרבית -
שיטות אימונוכימיות
באוטואנלייזרים /ידניות

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

בדיקות ביולוגיות ,קביעת
רגישות
לאנטיביוטיקה/תרופות
אנטיויראליות

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
ואפיון ללא תרבית –
שיטות אימונוכימיות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה ,נגיפים

Biological Testing, IVF +

Health, Medicine - Fertility

בדיקות ביולוגיות,

Micromanipulation

Embryology

מיקרומניפולציה IVF +

פרסום באתרYES :

בריאות ,רפואה  -פריון,
אמבריולוגיה

מספר
הטכנולוגיה

161

162

163

164

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה מוחלפת בטכנולוגיה
מספר 276

30

טכנולוגיה מוחלפת בטכנולוגיה
מספר 276

30

טכנולוגיה מוחלפת בטכנולוגיה
מספר 277

30

Method Name

Biological Testing, Sperm Testing
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Biological Testing, Histopathology,
Immunohistochemistry Testing

Chemical Testing, Histopathology,
)Classical Chemistry (Stains

Biological Testing, Histopathology,
Molecular Methods

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine - Fertility

בדיקות ביולוגיות ,בדיקת
זרע

בריאות ,רפואה  -פריון,
אנדרולוגיה

165

Health, Medicine - Pathology

בדיקות ביולוגיות,
היסטופתולוגיה ,שיטות
אימונוהיסטוכימיות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

166

Health, Medicine - Pathology

בדיקות כימיות,
היסטופתולוגיה (צביעות)
קלאסיות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

167

Health, Medicine - Pathology

בדיקות ביולוגיות,
היסטופתולוגיה ,שיטות
מולקולריות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

168

Andrology

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה מוחלפת בטכנולוגיה
מספר 276

30

טכנולוגיה מוחלפת בטכנולוגיה
מספר 277

30

ביטול והחלפתה ב4 -
טכנולוגיות,261 ,260 ,259 :
262

21

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Chemical Testing, Cytopathology,

Health, Medicine - Pathology,

)Classical Chemistry (Stains

Cytopathology

בדיקות כימיות,
ציטופתולוגיה (צביעות)
קלאסיות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

169

בדיקות ביולוגיות,
ציטופתולוגיה ,שיטות
מולקולריות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

170

תקינות ,התקנה ובדיקות
שמישות

בניה  -מערכות כיבוי
וגילוי אש

171

תכן והתקנה

בניה  -מערכות הבניין

Biological Testing, Cytopathology,
Molecular Methods

Acceptability, Installation and
Usability Testing

Design and Installation

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  43מתוך 96

Health, Medicine - Pathology

Construction - Fire
Extinguishing Systems and
Detection Systems

Construction - Building
Systems
פרסום באתרYES :

172

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

הוספת materials

11

Chemical Testing

גרסה  - 11הוספת materials
גרסה  – 61הוספת פלסטיק
למשפחת המוצרים

הוספת materials

11, 61

Physical Testing

11

Chemical Testing, Spectroscopy

Chemical Testing, Counting and
Spectrometry
טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  44מתוך 96

Technology Name

Metallic and Nonmetallic
Materials

Metallic and Nonmetallic
Materials, Plastic

Metallic and Nonmetallic
materials

Health, Medicine

פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות כימיות

מתכות וחומרים אל
מתכתיים

173

בדיקות פיזיקליות

מתכות וחומרים אל
מתכתיים ,פלסטיק

174

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

מתכות וחומרים אל
מתכתיים

175

בדיקות כימיות ,מניה
וספקטרוסקופיה

בריאות – רפואה

176

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 – 5טכנולוגיה חדשה
 – 70עדכון סוג הבדיקה:
"שיטות מולקולריות" במקום
"ביולוגיה מולקולרית"

5, 70

שינוי שם מ'וירוסים' ל'נגיפים'

79

Biological Testing, Viruses

5, 70,

Biological Testing, Molecular

76

Methods

Method Name

Biological Testing, Molecular
Methods

Biological Testing,
Immunochemistry

 – 5טכנולוגיה חדשה
 – 70עדכון סוג הבדיקה:
"שיטות מולקולריות" במקום
"ביולוגיה מולקולרית"
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סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

177

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

178

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות ביולוגיות ,נגיפים

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

179

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

180

Technology Name

Animal Body Fluids and Tissues

פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

 – 76ביטול בשל כפילות עם
טכנולוגיה 177

Biological Testing, Pathology

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות ביולוגיות,
פתולוגיה

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

181

Chemical Testing, Chromatography

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

182

שינוי שם הטכנולוגיה באנגלית
מ -"Health -

37

Sampling and Testing

Health - Working Environment

Occupational
טופס T1-000016-03
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פרסום באתרYES :

דיגום ובדיקות

בריאות  -סביבת עובד

183

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

" Hygieneל -" Health -
Working Environment".

ביטול הטכנולוגיה בשל
כפילות עם טכנולוגיה מס' .1

37

Sampling

Civil and Military Vehicles and
 Missions-Environmental TestingCharacterization
Civil and Military Vehicles and
 Missions-Environmental TestingClimatic Simulation
טופס T1-000016-03
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Health - Occupational Hygiene

דיגום

בריאות  -סביבת עובד

184

Industrial Products -

פלטפורמות ומשימות
אזרחיות וצבאיות  -אפיון
תנאי סביבה

מוצרי תעשיה  -בדיקות
הנדסיות

185

Industrial Products -

פלטפורמות ומשימות
אזרחיות וצבאיות  -דימוי
תנאי סביבה אקלימי

מוצרי תעשיה  -בדיקות
הנדסיות

Engineering Testing

Engineering Testing
פרסום באתרYES :

186

טבלת טכנולוגיות
מספר
הטכנולוגיה

משפחת מוצרים

סוג הבדיקה

Technology Name

187

 בדיקות- מוצרי תעשיה
הנדסיות

פלטפורמות ומשימות
 דימוי- אזרחיות וצבאיות
תנאי סביבה דינמי

Industrial Products -

 בדיקות- מוצרי תעשיה
הנדסיות

פלטפורמות ומשימות
 הנדסת- אזרחיות וצבאיות
בחינה תנאי סביבה

Industrial Products -

189

כיול

 מדי- גדלים פיזיקליים
קרינה לא מייננת

Calibration

190

כיול

 מדי- גדלים פיזיקליים
קרינה מייננת

Calibration

188

Engineering Testing

Engineering Testing

YES :פרסום באתר

Method Name

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 שנת השינוי/ תיאור השינוי

Civil and Military Vehicles and
Missions-Environmental Testing Dynamic Simulation
Civil and Military Vehicles and
Missions-Environmental Testing
Engineering

Physical Quantities -Non Ionizing
Radiation Meters

Physical Quantities - Ionizing
Radiation Meters
T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך48 עמוד

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Biological Testing, Bacteria, Fungi

Environment - Soil,

and Yeast

Aggregates and Water

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים ,פטריות ושמרים

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

191

בדיקות כימיות ופיזיקליות

קרקע וסלילה  -קרקע,
אגרגטים ומים

192

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

193

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

194

Chemical and Physical Testing

Aggregates and Water

Chemical Testing, Classical

Environment - Soil,

Chemistry

Aggregates and Water

Chemical Testing, Chromatography

טופס T1-000016-03
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Soil and Paving - Soil,

Environment - Soil,
Aggregates and Water
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

עדכון סוג הבדיקה :הוספת
"בדיקות שדה".2017 ,

42

Sampling & Field Testing

Environment - Soil,
Aggregates and Water

Chemical Testing, Counting and

Environment - Soil,

Spectrometry

Aggregates and Water

Chemical Testing, Spectroscopy

Electrical Quantities - RF
Frequency, Time
טופס T1-000016-03
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עמוד  50מתוך 96

Technology Name

Environment - Soil,
Aggregates and Water

Calibration

פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

דיגום ובדיקות שדה

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

195

בדיקות כימיות ,מנייה
וספקטרומטריה

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

196

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

197

גדלים חשמליים  -תדר
גבוה ,זמן

כיול

198

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

גרסה  - 62עדכון הטכנולוגיה
לאחר ביטול טכנולוגיה מס'
 203שאוחדה עמה (ביטול
המילה "רדאר" בסוג הבדיקה

62

Method Name

Conducted/Radiated Emission

Conducted/Radiated Susceptibility

Legal Metrology for Mechanical
Quantities - Tachograph

טופס T1-000016-03
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Legal Metrology for Mechanical
Quantities - Traffic Speed Detectors

Technology Name

 Industrial ProductsEngineering Testing

 Industrial ProductsEngineering Testing

Calibration

Calibration

פרסום באתרYES :

מספר
הטכנולוגיה

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

פליטה מולכת/מוקרנת

מוצרי תעשיה  -בדיקות
הנדסיות

199

רגישות מולכת/מוקרנת

מוצרי תעשיה  -בדיקות
הנדסיות

200

מטרולוגיה חוקית בדבר
גדלים מכניים-טכוגרף

כיול

201

מטרולוגיה חוקית בדבר
גדלים מכניים  -מד
מהירות תנועה

כיול

202

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

גרסה  - 32שינוי שם הבדיקה
באנגלית מ Getectors-ל-
Detectors
גרסה  - 62ביטול הטכנולוגיה
לאחר איחודה עם טכנולוגיה
מס' 202
גרסה  – 11טכנולוגיה חדשה
גרסה  – 32שינוי שם הבדיקה
באנגלית מ-
 breathanalyzersל-

Legal Metrology for Mechanical
32, 62

Quantities - Laser Traffic Speed

Calibration

מטרולוגיה חוקית בדבר
גדלים מכניים  -מד
מהירות תנועה לייזר

Calibration

מטרולוגיה חוקית בדבר
גדלים כימיים  -מכשירים
למדידת אלכוהול באוויר
נשוף

Electricity - Electrical Testing

בדיקות להפרעות עקב
קרינה אלקטרומגנטית
בתדר רדיו

Detectors

11, 32

breath analysers

Calibration – Legal Metrology for
Chemical Quantities - Alcohol
Breath Analysers

RFI Testing

טופס T1-000016-03
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פרסום באתרYES :

כיול

כיול

חשמל  -בדיקות
חשמליות

203

204

205

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

שינוי התרגום באנגלית

18

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

Calibration

גדלים פיזיקליים  -מדי
ריכוז חלקיקים באוויר
בשיטת בליעה של קרינת
בטא

כיול

Physical Quantities -Meters of
Particulate Concentration in Air by
Beta Radiation Absorption

Physical Quantities - Particle in Air
Counters by Mass Method

שינוי שם הבדיקה באנגלית מ-
 analyzersלanalysers-

32

Chemical Quantities - Air Content
Analysers

Lighting in Buildings and Roads

טופס T1-000016-03
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מספר
הטכנולוגיה

206

Calibration

גדלים פיזיקליים  -מדי
כמות חלקיקים באוויר
בשיטה מסית

כיול

207

Calibration

גדלים כימיים  -נתחי גזים
באוויר

כיול

208

Construction - Physical Testing

תאורה במבנים ודרכים

בניה  -בדיקות
פיזיקליות

209

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Electrical Insulation Testing

Electricity - Electrical Testing

בדיקות בידוד חשמלי

חשמל  -בדיקות
חשמליות

210

Electricity - Electrical Testing

בדיקות ציוד רדיו וטלקום

חשמל  -בדיקות
חשמליות

211

Electricity - Electrical Testing

בדיקות בטיחות מוצר

חשמל  -בדיקות
חשמליות

212

איכות הסביבה ,בדיקות
כימיות

213

Testing Radio and
Telecommunications Equipment

Product Safety Testing

שינוי שם הבדיקה באנגלית מ-
 gas analyzerלgas -

32

Gas Analyser

Environment, Chemical Testing

analyser
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פרסום באתרYES :

מדידת ריכוז גזים באוויר

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

הוספת האותיות המודגשות

18

חדש

5

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Environment, Physical Testing

בדיקת ריכוז חלקיקים
באוויר בשיטה מסית

איכות הסביבה ,בדיקות
פיזיקליות

214

Environment, Physical Testing

בדיקת ריכוז חלקיקים
באוויר בשיטת בליעה של
קרינת בטא

איכות הסביבה ,בדיקות
פיזיקליות

215

Chemical Testing, Classical

Environment, Various Types of

Chemistry

Water - Water Organisms

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

איכות הסביבה ,מים
לסוגיהם  -יצורי מים

216

Mechanical Quantities - Length

Calibration

גדלים מכניים  -אורך

כיול

217

Method Name

Particulate Mass Concentrations in
Air

Beta Gauge Particulate
Concentration Monitor

טופס T1-000016-03
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פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Mechanical Quantities - Form,
Angle

Mechanical Quantities - CMM
Measuring Machines

 Mechanical QuantitiesAccelerometers

Diagnosis of Plant Pests - Biological
Testing, Chemical testing
טופס T1-000016-03
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Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Calibration

גדלים מכניים -
צורה ,זווית

כיול

218

Calibration

גדלים מכניים  -מכשירי
מדידה תלת ממדיים

כיול

219

Calibration

גדלים מכניים  -מדי
תאוצה

כיול

220

Agriculture

אבחון נגעי צמחים -
בדיקות ביולוגיות ,בדיקות
כימיות

חקלאות

221

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Electrical Quantities - HF Electrical
Power and Energy

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Calibration

גדלים חשמליים  -הספק
ואנרגיה חשמלית בתדר
גבוה

כיול

222

שינוי באנגליתLARGE :
במקום  :BIGיש לעדכן
רטרואקטיבית לכלל הארגונים
בעלי טכנולוגיה זו .חדש
בגרסה 5

חדש

8

5
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Large Volume Volumetric
Instruments

Small (up to 2L) Volume Volumetric
Instruments

Calibration

כיול מכשירים וֹולּומֶ טְ ִריים
 -נפחים גדולים

כיול

Calibration

כיול מכשירים
וֹולּומֶ טְ ִריים -נפחים קטנים
עד  2ליטר

כיול

פרסום באתרYES :

223

224

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

הסרת  hמהמילה
""hematology
גרסה  – 5טכנולוגיה חדשה
גרסה  – 32תיקון שם
הטכנולוגיה באנגלית מ-

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

5

Biological Testing, Platelet Function

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine -

בדיקות ביולוגיות ,תפקודי
טסיות

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה ,קרישה

225

בדיקות כימיות ,שיטות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
כימיה ,ביוכימיה כללית,
המודינמיקה
ואוקסימטריה

226

Biological Testing,

Environment, Various Types of

Immunochemistry

Water - Water Organisms

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

איכות הסביבה ,מים
לסוגיהם  -יצורי מים

227

Environment, Various Types of

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

איכות הסביבה ,מים
לסוגיהם  -יצורי מים

228

Hematology, Coagulation

Health, Medicine - Chemistry,
5, 32

Chemical Testing, Autoanalysers

General Biochemistry,
Hemodynamics and Oximetry

 OxymetryלOximetry-

5

5
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Chemical Testing, Chromatography

Water - Water Organisms
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

5

Chemical Testing, Spectrometry

 – 5טכנולוגיה חדשה
 – 70עדכון סוג הבדיקה:
"שיטות מולקולריות" במקום
"ביולוגיה מולקולרית"

5, 70

חדש

6

חדש

6

טופס T1-000016-03
גרסה מספר 87 :בתוקף מ01.08.2022 :
עמוד  59מתוך 96

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Environment, Various Types of

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

איכות הסביבה ,מים
לסוגיהם  -יצורי מים

229

Biological Testing, Molecular
Methods

Water - Water Organisms

Characteristics of Communication
Interface Devices

Characteristics of Communication
Power Devices

Water - Water Organisms

Environment, Various Types of

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

איכות הסביבה ,מים
לסוגיהם  -יצורי מים

230

Electricity - Physical Testing

מאפיינים של התקני
ממשק לתקשורת

חשמל  -בדיקות
פיזיקליות

231

Electricity - Physical Testing

מאפיינים של התקני הספק
לתקשורת

חשמל  -בדיקות
פיזיקליות

232

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

חדש

6

חדש

6

חדש

6

גרסה  – 6חדש
גרסה  – 82עדכון מ'גדלים
חשמליים' ל'גדלי
אלקטרוכימיים'

6
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Method Name

Characteristics of Communication
Receiver/Input Devices

Characteristics of Communication
Transmitter Devices

 Chemical QuantitiesElectrochemical Potential Meter

Electrochemical Quantities - Liquid
Conductivity Meters

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Electricity - Physical Testing

מאפיינים של התקני
קלט/מקלט לתקשורת

חשמל  -בדיקות
פיזיקליות

233

Electricity - Physical Testing

מאפיינים של התקני משדר
לתקשורת

חשמל  -בדיקות
פיזיקליות

234

Calibration

גדלים כימיים  -מדי
פוטנציאל אלקטרוכימי

כיול

235

Calibration

פרסום באתרYES :

גדלים אלקטרוכימיים -
מדי מוליכות נוזלים

כיול

236

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

חדש

גרסה  – 7חדש
גרסה  – 32תיקון שם הבדיקה
באנגלית מDosometry-

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

7

Sampling

Fuels, Oils and Bitumens

דיגום

דלקים ,שמנים
וביטומנים

237

Medical - Personal Dosimetry,
7, 32

Doses

לDosimetry-
גרסה  – 7חדש
גרסה  – 32תיקון שם הבדיקה
באנגלית מIdetification-

Measuring of Ionizing Radiation

Health - Physical Tests

7, 32

לIdentification-

& Biological Testing, Identification

Health, Medicine -

Typing Molecular Methods

Microbiology, Viruses

רפואה  -דוזימטריה
אישית ,מדידת מנות קרינה

גרסה  – 34תיקון שם הבדיקה
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פרסום באתרYES :

בדיקות ביולוגיות ,זיהוי
ואפיון בשיטות
מולקולריות

בריאות  -בדיקות
פיזיקליות

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה ,נגיפים

238

239

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

חדש

7

שינוי לאמבריולוגי באנגלית

8

Sampling

חדש

9

Chemical Testing, Spectroscopy

Cosmetic

Biological Testing, Screening

Health, Medicine - Genetics

עדכון

22

Method Name

Biological Testing, Non Culture
Identification Typing - Manual
Immunoassays
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Testing, Confirmation and
Characterization of Hereditary

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine -

זיהוי ואפיון ללא תרבית -
שיטות אימונוכימיות
ידניות

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה ,נגיפים

240

דיגום

איכות הסביבה ,מים
לסוגיהם  -יצורי מים

241

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

קוסמטיקה

242

בדיקות ביולוגיות,
בדיקות סריקה ,אישור
ואפיון למחלות תורשתיות,
שיטות מולקולריות
מבוססות קביעת רצף

בריאות ,רפואה -
גנטיקה

Microbiology, Viruses

Environment, Various Types of
Water - Water Organisms

פרסום באתרYES :

243

טבלת טכנולוגיות
מספר
הטכנולוגיה

משפחת מוצרים

Technology Name

סוג הבדיקה

Method Name

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 שנת השינוי/ תיאור השינוי

10

חדש

10

חדש

Diseases, Sequencing based
molecular assays

,בדיקות ביולוגיות
 אישור,בדיקות סריקה
,ואפיון למחלות תורשתיות
שיטות מולקולריות

244
-  רפואה,בריאות
גנטיקה

245

-  רפואה,בריאות
גנטיקה

Health, Medicine - Genetics

Biological Testing, Screening
Testing, Confirmation and
Characterization of Hereditary

Microarray analysis

Diseases, Molecular Methods
Microarray Analysis

,בדיקות ביולוגיות
בדיקות/קאריוטייפינג
כרומוזומים

Health, Medicine - Genetics

Biological Testing,
Karyotyping/Chromosome Analysis

YES :פרסום באתר

T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך63 עמוד

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

חדש

10

חדש

10

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

Biological Testing, FISH

Health, Medicine - Genetics

בדיקות ביולוגיותFISH ,

Biological Testing, Isolation,

Health, Medicine -

– Identification & Typing in Culture

Microbiology

בדיקות ביולוגיות ,בידוד,
זיהוי ואפיון בתרבית,
צביעות

Stains

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בריאות ,רפואה -
גנטיקה

246

בריאות ,רפואה -
מיקרוביולוגיה

247

חדש

11

Engineering Testing

Lifting Devices

בדיקות הנדסיות

מתקני הרמה

248

חדש

12

Physical and Engineering Testing

Engineering Items - Buildings,

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות

פריטים הנדסיים -
מבנים תשתיות ובטון

249

Constructions, Infrastructure
and Concrete
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פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

חדש

13

Pretest procedures

Environment - Air from

בדיקות מיקדמיות

איכות הסביבה  -אוויר
מארובות

250

שינוי שם מ"איכות הסביבה -
אוויר בתוך מבנה ,דיגום"
( ,)26עדכון השם באנגלית
()27

26, 27

Soil Gas Sampling

דיגום אוויר בקרקע

איכות הסביבה  -קרקע

בדיקות פיזיקליות ,מדידת
ריכוז חלקיקים

איכות הסביבה  -אוויר
פתוח

תיאור השינוי  /שנת השינוי

Stationary Sources

גרסה  – 17חדש
גרסה  – 32תיקון שם
הטכנולוגיה באנגלית מ-

17, 32

 AmbiantלAmbient-

חדש

17
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Physical Testing and Particle
Concentration Testing

Explosives, Explosive Risk Group
Classification

Environment - Soil

Environment - Ambient Air

Industrial Products

פרסום באתרYES :

251

252

חומרי נפץ ,סיווג נפיצים
וסיווג קבוצת סיכון
בנפיצים

מוצרי תעשיה
253

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

חדש

18

חדש

19

Pressure Valves, Gate Valves

חדש

19

Safety Requirements, Road Marking

גרסה  – 20נחדש
גרסה  – 29עדכון בסוג
הבדיקה ''מיסעים'' ל''מיסעות''

20, 29

Method Name

– Physical and Engineering Testing
General Dimensional, Form and
Angle Measurements

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

Engineering Components and

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות  -מדידות
כלליות של ממדים ,צורה
וזווית

פריטים ומוצרים
הנדסיים

Products

255
שסתומים ומגופים ,בדיקות
פיזיקליות
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Signs & Pavement Marking

פריטים ומוצרים
הנדסיים

256

Paving
דרישות בטיחות ,סימון
כבישים

Physical Test and Asphalt, Traffic

254

Engineering Components and
Products

מספר
הטכנולוגיה

Soil and Paving

פרסום באתרYES :

בדיקות פיזיקליות
ואספלט ,סימני דרך
ותמרורים במיסעות

סלילה

קרקע וסלילה

257

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

גרסה  – 20חדש
גרסה  – 22עדכון של משפחת
מוצרים
גרסה  - 32תיקון שם הבדיקה
באנגלית מ testings-ל-

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

22 ,20,

Biological, Chemical,

Medical Products & Medical

32

Immunochemistry Testing

Devices

סוג הבדיקה

בדיקות ביולוגיות ,כימיות,
אימונוכימיה

משפחת מוצרים

תכשירים ואביזרים
רפואיים

מספר
הטכנולוגיה

258

testing
גרסה  – 21חדש במקום
טכנולוגיה .171
גרסה  – 27שינוי שם והוספת
תרגום.
גרסה  – 21חדש במקום
טכנולוגיה .171
גרסה  – 27שינוי שם והוספת
תרגום.
גרסה  – 75ביטול והחלפתה
ב 2 -טכנולוגיות344 ,343 :

21, 27

System Planning & Proper
Installation

21, 27,

System Planning & Proper

75

Installation
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Fire & Rescue - Fire
Extinguishing Systems; Water
Based
Fire & Rescue - Fire Detection
Systems; Alternative
Extinguishing Systems

פרסום באתרYES :

בדיקת תכנון ותקינות
התקנה

בדיקת תכנון ותקינות
התקנה

כבאות והצלה –
מערכות כיבוי אש על
בסיס מים

כבאות והצלה –
מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי

259

260

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

גרסה  – 21חדש במקום
טכנולוגיה .171
גרסה  – 27שינוי שם והוספת
תרגום.

21, 27

חדש

22

חדש 2016

23

חדש 2016

23
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Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

System Planning & Proper

Fire & Rescue - Fire Rescue

Installation

Systems

בדיקת תכנון ותקינות
התקנה

כבאות והצלה –
מערכות הצלה

261

Ionizing Radiation, Dosimetry

Calibration

קרינה מייננת ,דוזימטריה

כיול

262

Water and Sewage Pipes,

Industrial Products and Raw

Photography and Flaw Detection

Materials - Physical Testing

צנרת מים וביוב ,צילום
וזיהוי ממצאים

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה -
בדיקות פיזיקליות

263

Metallic and Nonmetallic

ביקורת ודירוג איכות
יהלומים

מתכות וחומרים אל
מתכתיים

264

Diamond Quality Grading Analysis

Materials
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

חדש 2016

24

גרסה  – 25חדש .2016
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד (.)2017

25, 37

גרסה  – 25חדש .2016
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד (.)2017

25, 37

גרסה  – 25חדש .2016
גרסה  – 37המרת "אוויר
בסביבת העובד" ל"סביבת
עובד (.)2017

25, 37
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Method Name

Physical and Engineering Testing,
Playground & Sport Facilities

Chemical Testing, Classical
Chemistry

Chemical Testing, Chromatography

Chemical Testing, Spectroscopy

Technology Name

Engineering Items - Buildings,
Constructions, Infrastructure
and Concrete

Health - Working Environment

Health - Working Environment

Health - Working Environment

פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות ,מתקני משחקים
וספורט

פריטים הנדסיים -
מבנים תשתיות ובטון

265

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

בריאות  -סביבת עובד

בריאות  -סביבת עובד

בריאות  -סביבת עובד

266

267

268

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

טכנולוגיה חדשה - 2016
פיצול מ112-

26

Leakage to Soil

טכנולוגיה חדשה - 2016
פיצול מ112-

26

Emission to Air

טכנולוגיה חדשה 2016

26

Soil Sampling

גרסה  – 27טכנולוגיה חדשה
2016

27, 32

Biological Testing, Autoanalysers
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סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

פליטות/דליפה לקרקע

פריטים הנדסיים -
מכלים וצנרת לחץ

269

פליטות לאוויר

פריטים הנדסיים -
מכלים וצנרת לחץ

270

Environment - Soil

דיגום קרקע

איכות הסביבה  -קרקע

271

Health, Medicine -

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
באוטואנלייזרים

בריאות ,רפואה -
אימונולוגיה
ופרמקולוגיה

272

Technology Name

Engineering Items: Pressure
Vessels and Pipes

Engineering Items: Pressure
Vessels and Pipes

Immunology & Pharmacology
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

גרסה  – 32שינוי שם הבדיקה
באנגלית מautoanalyzers-
לautoanalysers-

טכנולוגיה חדשה 2016

28

Engineering Testing

טכנולוגיה חדשה 2016

29

Physical Testing

טכנולוגיה חדשה 2016

30

Inflatable Play Facilities Testing

Industrial Products

Medical Products & Medical
Devices

Engineering Items – Buildings,
Constructions, Infrastructure
and Concrete
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פרסום באתרYES :

בדיקות הנדסיות

מוצרי תעשיה

273

בדיקות פיזיקליות

תכשירים ואביזרים
רפואיים

274

בדיקת מתקני משחקים
מתנפחים

פריטים הנדסיים –
מבנים ,תשתיות ובטון

275

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה – 2016
מחליפה את טכנולוגיות ,167
.166 ,169

30

טכנולוגיה חדשה – 2016
מחליפה את טכנולוגיות ,168
.170

30

טכנולוגיה חדשה 2016

31

טכנולוגיה חדשה 2016

31
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סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות כימיות ,ביולוגיות,
צביעות קלאסיות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

276

Health, Medicine - Pathology

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

בריאות ,רפואה -
פתולוגיה

277

Odor Sampling

Environment - Air

דיגום ריח

איכות הסביבה  -אוויר

278

Biological Testing, Molecular

Health, Medicine -

Methods

Hematology

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

בריאות ,רפואה -
המטולוגיה

279

Method Name

Chemical, Biological Testing,
Classical Stains

Biological Testing, Molecular
Methods

Technology Name

Health, Medicine - Pathology

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2017

35

טכנולוגיה חדשה 2017

36

גרסה  - 36טכנולוגיה חדשה
2017
גרסה  - 51שם קודם לסוג
הבדיקה :בקרה-עד שלב שלד

36, 51

גרסה  - 36טכנולוגיה חדשה
2017
גרסה  - 51שם קודם לסוג
הבדיקה :בקרה-עד שלב גמר

36, 51
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Method Name

Biological Testing, Molecular
Methods

Design Review

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Health, Medicine - Genetics

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

בריאות ,רפואה -
גנטיקה

280

בקרת תכן

בניה  -בדיקות הנדסיות

281

Construction - Engineering
Testing

Implementation Control - Building

Construction - Engineering

Frame Phase

Testing

בקרת ביצוע  -עד שלב
שלד

Implementation Control – Building

Construction - Engineering

Completion Phase

Testing

בקרת ביצוע  -עד שלב
גמר

פרסום באתרYES :

בניה  -בדיקות הנדסיות

בניה  -בדיקות הנדסיות

282

283

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

גרסה  - 36טכנולוגיה חדשה
2017
גרסה  – 39שם קודם
למשפחת מוצרים :פריטים
הנדסיים ובדיקות לא הורסות

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

36, 39

Method Name

Design Review and Risk Assessment

( .)NDTשם קודם לסוג
הבדיקה :גז טבעי – בקרת תכן
והערכת סיכונים
גרסה  - 36טכנולוגיה חדשה
2017
גרסה  – 39שם קודם
למשפחת מוצרים :פריטים
הנדסיים ובדיקות לא הורסות

36, 39

( .)NDTשם קודם לסוג

Technology Name

Natural Gas – Engineering
Inspection

Installation and Test Review to Cold

Natural Gas – Engineering

Commissioning Phase

Inspection

הבדיקה :גז טבעי – בקרה עד
שלב הגזה קרה
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פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

בקרת תכן והערכת
סיכונים

בקרת התקנה ובדיקות עד
שלב הגזה קרה

משפחת מוצרים

גז טבעי – בחינה
הנדסית

גז טבעי – בחינה
הנדסית

מספר
הטכנולוגיה

284

285

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

גרסה  - 36טכנולוגיה חדשה
2017
גרסה  – 39שם קודם
למשפחת מוצרים :פריטים
הנדסיים ובדיקות לא הורסות

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

36, 39

( .)NDTשם קודם לסוג

Method Name

Technology Name

Installation and Test Review to Hot

Natural Gas – Engineering

Commissioning Phase

Inspection

סוג הבדיקה

בקרת התקנה ובדיקות עד
שלב הגזה חמה

משפחת מוצרים

גז טבעי – בחינה
הנדסית

מספר
הטכנולוגיה

286

הבדיקה :גז טבעי – בקרה עד
שלב הגזה חמה

טכנולוגיה חדשה 2017

36

טכנולוגיה חדשה 2017

38
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Sampling

– Molecular Genetics Schemes
Sequencing

Medical Products & Medical
Devices

)Proficiency Testing (PT

פרסום באתרYES :

דיגום

תכשירים ואביזרים
רפואיים

287

תוכניות גנטיקה
מולקולרית – ריצוף

מבחני השוואת מיומנות
בין מעבדתיים

288

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2017

38

טכנולוגיה חדשה 2017
(מחליפה את טכנולוגיות מס'
.)62-63

40

טכנולוגיה חדשה 2017

41

טכנולוגיה חדשה 2017

42

Method Name

Molecular Genetics Schemes – PCR
Based Methods

Technology Name

סוג הבדיקה

)Proficiency Testing (PT

תוכניות גנטיקה
מולקולרית – שיטות

Physical and Engineering TestingBuilding Sound Measurement
from Outside Noise Source

Acoustics - Industrial Products
and Raw Materials

and Inside Noise Source
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Driver Alarm Reminder

Physical Quantities – Ionizing
Radiation, Radiation Sources

מבוססות PCR
בדיקות פיזיקליות
והנדסיות מדידות רעש
במבנה ממקור רעש
חיצוני למבנה ובתוך
המבנה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

מבחני השוואת מיומנות
בין מעבדתיים

290

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשייה -
אקוסטיקה

291

Transportation

התרעת תזכורת נהג

בדיקות בתחום
התחבורה

292

Calibration

גדלים פיזיקליים – קרינה
מייננת ,מקורות קרינה

כיול

293

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2017

43

טכנולוגיה חדשה 2017

43

טכנולוגיה חדשה 2017

44

גרסה  - 45טכנולוגיה חדשה
2017
גרסה  - 47מחיקת "בדיקות
פיזיקליות" ממשפחת המוצרים
(כפילות)

45, 47
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Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Transportation

בלימה ויציבות כלי הרכב

בדיקות בתחום
התחבורה

294

Biological Testing,

Environment - Soil,

Immunochemistry

Aggregates and Water

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

295

Chemical Testing, Spectroscopy

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

296

Method Name

Wheel Vehicles – Breaking and
Stability

Physical Testing

Industrial Products and Raw
Materials
פרסום באתרYES :

בדיקות פיזיקליות

מוצרי תעשיה לרבות
חומרי גלם לתעשיה

297

טבלת טכנולוגיות
מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

טכנולוגיה חדשה 2017

45

Biological Testing in Animals

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות ביולוגיות בבעלי-
חיים

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים

298

טכנולוגיה חדשה 2017

45

Biological Testing in Animals

Food, Water and Beverages

בדיקות ביולוגיות בבעלי-
חיים

מזון ,מים ומשקאות

299

 - 46טכנולוגיה חדשה 2017
 - 55עדכון טווח ל" או עד
 450ליטרים"

46, 55

Physical test, regular package up to

Industrial products package,

400 kg. or up to 450 liters

Transport of dangerous goods

בדיקות פיזיקליות ,אריזות
עד  400ק"ג או עד 450
ליטרים

מוצרי תעשיה ,אריזות
להובלת חומ"ס

300

 - 46טכנולוגיה חדשה 2017
 – 55עדכון טווח ל" או מעל
 450ליטרים"

46, 55

Physical test, large package above

Industrial products package,

400 kg. or 450 litters and above

Transport of dangerous goods

בדיקות פיזיקליות ,אריזות
מעל  400ק"ג או מעל
 450ליטרים

מוצרי תעשיה ,אריזות
להובלת חומ"ס

301

תיאור השינוי  /שנת השינוי
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פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

טכנולוגיה חדשה 2017

46

Physical test, IBC package

טכנולוגיה חדשה 2017

47

Chemical Testing, Spectroscopy

טכנולוגיה חדשה 2018

48

טכנולוגיות חדשות – 2018
מחליפות את 96 ,95

49
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Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Industrial products package,

בדיקות פיזיקליות ,אריזות

Transport of dangerous goods

IBC

מוצרי תעשיה ,אריזות
להובלת חומ"ס

302

Agriculture, Agricultural

בדיקות כימיות,
ספקטרוסקופיה

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

303

Design and Performance

Curtain Walls

בדיקות תכן ותפקוד

קירות מסך

304

Seeds & Plants Health, Culture

Agriculture, Agricultural

Methods and Bioassay

Products

בריאות זרעים וצמחים,
שיטות בתרבית וצמחי
בוחן

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

305

Products

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בריאות זרעים וצמחים,
אימונוכימיה

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

306

בריאות זרעים וצמחים,
שיטות מולקולריות

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

307

מוצגים פורנזיים

308

בדיקות בתחום
התחבורה

309

Method Name

Technology Name

Seeds & Plants Health,

Agriculture, Agricultural

Immunochemistry

Products

Seeds & Plants Health, Molecular

Agriculture, Agricultural

Methods

Products

טכנולוגיה חדשה 2018

50

Visual Testing, Microscopy

Forensic Exhibits

בדיקות ויזואליות,
מיקרוסקופיה

טכנולוגיה חדשה 2018

51

Dimensions and Weight Test

Transportation

בדיקת מימדים ומשקל

תיאור השינוי  /שנת השינוי

49

49
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פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

טכנולוגיה חדשה 2018

51

Vehicle, Noise Testing

Transportation

רכב ,בדיקות רעש

בדיקות בתחום
התחבורה

310

טכנולוגיה חדשה 2018

51

Industrial Products

בדיקות כימיות ,סריקה
איכותית אבחנתית,
ספקטרוסקופיה

מוצרי תעשיה

טכנולוגיה חדשה 2018

51

Industrial Products

בדיקות כימיות ,סריקה
איכותית אבחנתית,
כרומטוגרפיה

מוצרי תעשיה

טכנולוגיה חדשה 2018

51

Health, Medicine

בדיקות כימיות ,מנייה
וספקטרומטריה

תיאור השינוי  /שנת השינוי

Chemical Testing, Qualitative
Diagnosis Screening, Spectroscopy
Chemical Testing, Qualitative
Diagnosis Screening,
Chromatography
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Chemical Testing, Counting and
Spectrometry

פרסום באתרYES :

בריאות ,רפואה

311

312

313

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2018

51

טכנולוגיה חדשה 2018

52

טכנולוגיה חדשה 2018

53

 - 56טכנולוגיה חדשה .2019
 - 58עדכון סוג הבדיקה
(הוספת "שני סרנים")

56, 58,

Individual Tests for Vehicles Built in

85

Stages, Different Classification

Method Name

Chemical Testing, Counting and
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Spectrometry

מספר
הטכנולוגיה

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

Health - Working Environment

בדיקות כימיות ,מנייה
וספקטרומטריה

בריאות ,סביבת עובד

314

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

315

בדיקות כימיות ,סריקה
איכותית אבחנתית,
ספקטרוסקופיה

מתכות וחומרים אל
מתכתיים

316

בדיקות פרטניות לרכב
הבנוי בשלבים ,סווגים
שונים

בדיקות בתחום
התחבורה

317

Chemical Testing, Classical

Agriculture, Agricultural

Chemistry

Products

Chemical Testing, Qualitative

Metallic and Nonmetallic

Diagnosis Screening, Spectroscopy

Materials

Transportation

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

 - 85עדכון סוג הבדיקה
(הסרת "בסווג  Nשני סרנים",
הוספת "סווגים שונים")

Seeds & Plants Health, Chemical

Agriculture, Agricultural

Testing

Products

טכנולוגיה חדשה 2019

57

טכנולוגיה חדשה 2019

59

Rating of Buildings

טכנולוגיה חדשה 2019

60

Design and Installation Inspection
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Sustainable Building (Green
)Building

LPG (Liquefied Hydrocarbon
)Gas
פרסום באתרYES :

בריאות זרעים וצמחים,
בדיקות כימיות

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

318

דירוג בניינים

בניה בת קיימא (בניה
ירוקה)

319

בדיקת תכנון ותקינות
התקנה

גפ"מ (גז פחמימני
מעובה)

320

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2019

61

טכנולוגיה חדשה 2019

62

Sampling

טכנולוגיה חדשה 2019

62

)Eddy Current Testing (ECT

Method Name

Electrical Quantities – Magnetic
Field and Flux

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Calibration

גדלים חשמליים – שטף
ושדה מגנטי

כיול

321

דיגום

איכות הסביבה -
בדיקות כימיות,
ביולוגיות ,פיזיקליות
והנדסיות; קרקע בוצה,
פסולת מוצקה ומי נגר

322

בדיקות בזרמי ערבולת

בדיקות לא הורסות

(אלקטרומגנטיות) ET

()NDT

Environment - Chemical,
Biological, Physical and
Engineering Testing; Sludge
Soil, Solid Waste and Surface
Runoff
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)Non-Destructive Testing (NDT

פרסום באתרYES :

323

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

גרסה  - 62טכנולוגיה חדשה
2019
גרסה  – 65איחוד עם
טכנולוגיות  325ו328-
גרסה  – 83עדכון סוג הבדיקה
מ"ביקורת פגמים חשופים לפני
השטח או קרוב לפני השטח"
ל"ביקורת אי רציפויות
החשופות לפני השטח או קרוב
לפני השטח"

62, 65

Method Name

Surface and Near-Surface
)Discontinuity Detection (MT, PT, VT

Technology Name

)Non-Destructive Testing (NDT

ביקורת אי רציפויות
החשופות לפני השטח או
קרוב לפני השטח ( MT,

בדיקות לא הורסות
()NDT

324

)PT, VT

גרסה  - 62טכנולוגיה חדשה
2019
גרסה  – 65איחוד טכנולוגיות
328 ,325 ,324

62, 65

)Liquid Penetrant Testing (PT

)Non-Destructive Testing (NDT

טכנולוגיה חדשה 2019

62

)Radiographic Testing (RT

)Non-Destructive Testing (NDT

טופס T1-000016-03
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סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

פרסום באתרYES :

בדיקות בנוזלים חודרים

בדיקות לא הורסות

PT

()NDT

בדיקות ברדיוגרפיה RT

בדיקות לא הורסות
()NDT

325

326

טבלת טכנולוגיות
מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

טכנולוגיה חדשה 2019

62

)Ultrasonic Testing (UT

)Non-Destructive Testing (NDT

בדיקות אולטרסוניות UT

גרסה  - 62טכנולוגיה חדשה
2019
גרסה  – 65איחוד טכנולוגיות
328 ,325 ,324

62, 65

טכנולוגיה חדשה 2020

63

טכנולוגיות חדשות – 2020
מחליפות את ,36 ,35 ,34
103 ,102 ,101

64

תיאור השינוי  /שנת השינוי
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)Visual Testing (VT

)Non-Destructive Testing (NDT

בדיקות ויזואליות VT

Biological Testing, Molecular

Agriculture, Agricultural

Methods

Products

Biological Testing,
Immunochemistry

Food, Water and Beverages,
Industrial
Hygiene
פרסום באתרYES :

משפחת מוצרים

בדיקות לא הורסות
()NDT

בדיקות לא הורסות
()NDT

מספר
הטכנולוגיה

327

328

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

329

בדיקות ביולוגיות,
אימונוכימיה

מזון ,מים ומשקאות,
היגיינה תעשייתית

330

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

 – 64טכנולוגיות חדשות
 – 2020מחליפות את ,34
103 ,102 ,101 ,36 ,35
 – 70עדכון סוג הבדיקה:
"שיטות מולקולריות" במקום
"ביולוגיה מולקולרית"

64, 70

טכנולוגיות חדשות – 2020
מחליפות את ,36 ,35 ,34
103 ,102 ,101

64

טכנולוגיה חדשה 2020

66
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Method Name

Biological Testing, Molecular
Methods

Biological Testing, Bacteria, Fungi
and Yeast

Physical and Engineering Testing

Technology Name

Food, Water and Beverages,
Industrial
Hygiene
Food, Water and Beverages,
Industrial
Hygiene

Fire & Rescue – Passive
Protection

פרסום באתרYES :

סוג הבדיקה

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

משפחת מוצרים

מזון ,מים ומשקאות,
היגיינה תעשייתית

בדיקות ביולוגיות,
חיידקים פטריות ושמרים

מזון ,מים ומשקאות,
היגיינה תעשייתית

בדיקות פיזיקליות
והנדסיות

כבאות והצלה – הגנה
פסיבית

מספר
הטכנולוגיה

331

332

333

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה – 2020
מחליפה את 38 ,37

67

טכנולוגיה חדשה 2020

69

טכנולוגיה חדשה 2020

71

Electronic Microscopy

טכנולוגיה חדשה 2020

71

Physical Testing

Method Name

Technology Name

&Electrical Quantities - LF Single
Three Phase Electrical Power and

Calibration

Energy
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Biological Testing, Molecular

Environment - Soil,

Methods

Aggregates and Water

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

גדלים חשמליים
 הספק ואנרגיהחשמלית חד
ותלת מופעית
בתדר נמוך

כיול

בדיקות ביולוגיות ,שיטות
מולקולריות

איכות הסביבה  -קרקע,
אגרגטים ומים

מיקרוסקופיה אלקטרונית

מתכות וחומרים אל
מתכתיים

336

בדיקות פיזיקליות

מוצרי תעשיה  -מוצרי
טקסטיל ,חיתולים חד
פעמיים

337

Industrial Products – Textile
Products, Disposable Diapers

פרסום באתרYES :

334

335

Metallic and Nonmetallic
Materials

מספר
הטכנולוגיה

טבלת טכנולוגיות
מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

טכנולוגיה חדשה 2020

71

Visual Testing, Microscopy

Food, Water and Beverages

בדיקות ויזואליות,
מיקרוסקופיה

מזון ,מים ומשקאות

338

טכנולוגיה חדשה 2020

72

Physical Testing

Performance requirements

בדיקות פיזיקליות

מוצרי תעשיה  -פיגומים
 -דרישות תפקוד

339

טכנולוגיה חדשה 2020

73

Chemical Testing, Chromatography

Health, Medicine - Chemistry,

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

בריאות ,רפואה -
כימיה ,ביוכימיה כללית

340

טכנולוגיה חדשה 2020

74

Visual Testing

בדיקות ויזואליות

כבאות והצלה –
מערכות הצלה

341

תיאור השינוי  /שנת השינוי
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Industrial Products – Scaffolds

General Biochemistry

Fire & Rescue - Fire Rescue
Systems
פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2020

74

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Chemical Testing, Classical

Fire & Rescue - Fire Rescue

Chemistry

Systems

בדיקות כימיות ,כימיה
קלאסית

כבאות והצלה –
מערכות הצלה

342

כבאות והצלה –
מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי

343

Fire & Rescue - Fire Detection
75

System Planning

Systems; Alternative

בדיקת תכנון

Extinguishing Systems

טכנולוגיות חדשות ,2020
מחליפות את 260

Fire & Rescue - Fire Detection
75

Proper Installation

Systems; Alternative

בדיקת תקינות התקנה

כבאות והצלה –
מערכות גילוי אש וכיבוי
אלטרנטיבי

בדיקת ריכוז חלקיקים
באוויר בספקטרומטר
ארוסול

איכות הסביבה ,בדיקות
פיזיקליות

Extinguishing Systems

טכנולוגיה חדשה 2020

75
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Meters of Particulate Concentration
in Air by Aerosol Spectrometer

Environment, Physical Testing

פרסום באתרYES :

344

345

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2020

75

טכנולוגיה חדשה 2020

75

טכנולוגיה חדשה 2021

76

טכנולוגיה חדשה 2021

76

Method Name

Technology Name

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

Calibration

גדלים פיזיקליים -מד
ריכוז חלקיקים באוויר
בספקטרומטר ארוסול

כיול

Physical Quantities - Meters of
Particulate Concentration in Air by
Aerosol Spectrometer
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Chemical Quantities - Gas
Detectors

High Voltage Testing

Testing of Safety Equipment for Live
Voltage Works

מספר
הטכנולוגיה

346

Calibration

גדלים כימיים  -גלאי גזים
באוויר

כיול

347

Electricity - Electrical Testing

בדיקות מתח גבוה

חשמל  -בדיקות
חשמליות

348

Electricity - Electrical Testing

בדיקת ציוד בטיחותי
לעבודות עמ"ח

חשמל  -בדיקות
חשמליות

349

פרסום באתרYES :

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

טכנולוגיה חדשה 2021

77

טכנולוגיה חדשה 2021

78

טכנולוגיה חדשה 2021

78

טכנולוגיה חדשה 2021

78

Method Name

Technology Name

Mobile Elevating Work Platform
(MEWP) Design Calculation,

במות הרמה ניידות

מתקני הרמה ,במות
הרמה

350

Lifting Device, Work Platform

) (MEWPחישובי תכן,
בחינות ובדיקות

Animal Body Fluids and Tissues

בדיקות ביולוגיות ,בידוד,
זיהוי ואפיון בתרבית –
שיטות ידניות

נוזלי גוף ורקמות של
בעלי-חיים -
מיקרוביולוגיה

Industrial Products -

בדיקת רכיבים
אלקטרוניים

מוצרי תעשיה  -בדיקות
הנדסיות

352

Physical Testing, Foreign Bodies

Agriculture, Agricultural

Content, Sorting by Weight

Products

בדיקות פיזיקליות ,תכולת
גופים זרים ,מיון לפי
משקל

חקלאות ,מוצרים
חקלאיים

353

Examination and Tests
Biological Testing, Isolation,
– Identification & Typing in Culture
Manual Methods

טופס T1-000016-03
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סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

Electronic Components Testing

- Microbiology

Engineering Testing

פרסום באתרYES :

351

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי  /שנת השינוי

מספר
גרסת
הטבלה
בה בוצע
השינוי

Method Name

טכנולוגיה חדשה 2021

79

Biological Testing, Viruses

טכנולוגיה חדשה 2021

80

Chemical Testing, Chromatography

טכנולוגיה חדשה 2021

82

טכנולוגיה חדשה 2022

84

Civil and Military Vehicles and
 Missions-Environmental TestingPhysical Condition Simulation

טופס T1-000016-03
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Mechanical Quantities – Air Velocity

סוג הבדיקה

משפחת מוצרים

מספר
הטכנולוגיה

בדיקות ביולוגיות ,נגיפים

תכשירים ואביזרים
רפואיים

354

Medical Products & Medical

בדיקות כימיות,
כרומטוגרפיה

תכשירים ואביזרים
רפואיים

355

Industrial Products -

פלטפורמות ומשימות
אזרחיות וצבאיות  -דימוי
תנאים פיזיקליים

מוצרי תעשיה  -בדיקות
הנדסיות

356

גדלים מכניים – מהירות
אוויר

כיול

Technology Name

Medical Products & Medical
Devices

Devices

Engineering Testing

Calibration

פרסום באתרYES :

357

טבלת טכנולוגיות
תחומי הכרהFields of Recognition /
תיאור השינוי/שנת השינוי

מספר גרסת הטבלה בה בוצע השינוי

תחום התמחות (המחקר)Areas of expertise/

מספר הטכנולוגיה

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Physical-Chemical Testing

100223

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Analytical and Clinical Chemistry Testing

100224

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Toxicity Studies

100225

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Mutagenicity testing

100226

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Environmental toxicity studies on aquatic and terrestrial

100227

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

organisms
;GLP - Studies on Behavior in Water, Soil and Air

100228

Bioaccumulation

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Residue Studies

100229

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Studies on effects on mesocosms and natural ecosystems

100230

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

GLP - Other studies:

100231

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

טופס T1-000016-03
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Analytical Chemistry
GLP - Other studies:
pharmacodynamics studies
פרסום באתרYES :

100232

טבלת טכנולוגיות
מספר הטכנולוגיה

Areas of expertise/)תחום התמחות (המחקר

100233

GLP - Other studies:
In Vitro Testing

100234

GLP - Other studies:
GLP - Test for Microbial Contamination

100235

מספר גרסת הטבלה בה בוצע השינוי

שנת השינוי/תיאור השינוי

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

54

2019 הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות

GLP - Other studies:
Medical Devices Packages - Accelerated Aging and Shelf-Life
Studies - Microbiological Testing; and Package Integrity Testing

100237

GLP - Other studies:
Biocidal Efficacy Testing

100238

GLP - Other studies:
Studies on Behavior in Water; Soil and Air; Bioaccumulation

100239

GLP - Other studies:
Studies on Animals for Biological Activity

100240

GLP - Other studies:
Histopathology

100241

GLP - Other studies:
Biological Samples Testing (fluids and tissues) from Animals
YES :פרסום באתר

T1-000016-03 טופס
01.08.2022 : בתוקף מ87 :גרסה מספר
96  מתוך95 עמוד

טבלת טכנולוגיות
תיאור השינוי/שנת השינוי

מספר גרסת הטבלה בה בוצע השינוי

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2019

54

הוספת תחומי הכרה לטבלת הטכנולוגיות 2021

77
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תחום התמחות (המחקר)Areas of expertise/

מספר הטכנולוגיה

GLP - Other studies:

100242

Microbiological Testing
GLP - Other studies:

100243

Genetic Studies
GLP - Other studies:

100244

Pharmacokinetics
GLP - Other studies:

100251

Toxicology Pathology
GLP - Other studies:

100252

Biocompatibility Medical Devices
GLP - Other studies:

100254

Biological Samples Testing
GLP - Other studies:

100255

Contract Archive in Pharmaceuticals
GCLP - Analytical and Clinical Chemistry Testing

פרסום באתרYES :

100256

