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1
, טמפרטורה, :  אוגר נתונים ממוחשב כמספר עמדות המחשב עמגוון חיישנים 

כללי11יחידהכלוריד, עכירות, מליחות,מוליכות, מרחק, קול, כח ,CO2, חמצן,לחות,אור, דופק לב.לחץ אויר

כללי31יחידהאוטוקלב קטן2

מדעי החומר110ערכהאוסף יסודות3

כללי120יחידהמ" ס20-18אורך , אטב עשוי מעץ4

כללי31יחידהאינקובטור קטן5

מדעי החומר120ערכהאלקטרודות גרפיט6

מדעי החומר110ערכהאמבט לאלקטרוליזה7

כללי31ערכהאמבט מיטלטל8

מדעי החומר110יחידה1-0-1אמפרמטר 9

מדעי החומר11יחידהאמפרמטר לזרם ישר10

11.1
 לפחות  גלון המכיל  לפחות שלושה מדפים  24בנפח , לאחסון חומרים מסוכנים וכימיקלים, ארונות כימיקליים ממתכת לאחסון חומרים דליקים

הכולל לפחות שני פתחי ליניקה ואוורור, צהוב או כחול או ירוק: צבעים ,  נקודות נעילה לסגירה ופתיחת הדלתות 2לפחות ,ממתכת
מדעי החומר23יחידה

11.2

. מ לכל הפחות" מ6התחתית מזכוכית בעובי , מ" מ4זכוכית בעובי  . 80X30X80: מידות הפנים של המיכל לפחות, אקווריון בינוני מזכוכית

.הקצוות מלוטשים

מדעי חיים31יחידה. גומיות4קר או נשען על -האקווריון מונח על תחתית קל. מ ומחולק לשני חצאים לאורכו" מ3המכסה מזכוכית בעובי 

12

מערכת לסינון , רשת לשליית דגים, מתקן האכלה אוטומטי, מד טמפרטורה, פילטר ביולוגי, משאבה, תרמוסטט, גוף חימום: אביזרים לאקווריון

,פנימית

מדעי חיים31יחידהאבן אוורור

מדעי חיים32יחידה.צינור פלסטי מותאם למוצא האוויר',  מ2: אורך החוט, פילטר לסינון אוויר: המשאבה כוללת, משאבת אוויר לאקווריון13

מדעי חיים33יחידה.מ" ס0.4 מתאימים לצינור משאבת אוויר שקוטרו Tאביזרי חיבור לחלוקת זרם האוויר באקווריון בצורת 14

15
עם תקע '  מ2אורך החוט . הרגישות מעלת צלזיוס,  מעלות צלזיוס35-15תחום פעילות בין ,  אמפר12.5: עוצמת המכשיר, תרמוסטט לאקווריון

מדעי חיים31יחידה.מיוחד מותאם לשנאי

16
. כוויות ופגיעות עיניים הנגרמות על ידי חומצות ובסיסים, חתכים, כולל ציוד לטיפול בפציעות, ח"ארגז עזרה ראשונה סטנדרטי לפי תקן קופ

בטיחות11יחידה.ל"בית הספר נדרש להתעדכן ברשימת הציוד הנדרשת להבטחת בטיחות מעבדות בחוזר מנכ

כללי110יחידהבזיך זכוכית עם פייה17

מדעי החומר110יחידהביורטה18

מדעי החיים110יחידהבינוקלר19

אנרגיה120.בבסיס שני ברגים לחוטי חיבור.  וולט3.5מתאים לסוללה של (לנורית של פנס כיס)בית נורה 20

כללי11יחידהבית נורה ביתי21

כללי110יחידהק" סמ100בקבוק ארלנמאייר 22

כללי12יחידהק" סמ1000בקבוק ארלנמאייר 23

כללי120יחידהק" סמ250בקבוק ארלנמאייר 24

כללי12יחידהק" סמ500בקבוק ארלנמאיר 25

כללי110יחידהבקבוק יניקה26

כללי12יחידה.ק" סמ250נפח הבקבוק , מצויד בפקק, בקבוק מדידה מפלסטיק27

כללי130יחידה.עשוי מזכוכית, ק" סמ10נפח הבקבוק , בקבוק עם טפי28

כללי21יחידהבקבוק סיפון29

כללי110יחידה.ק" סמ250תכולה , בקבוק שטיפה עשוי מפלסטיק30

פיזיקה- מדעי החומר11מערכתגלגל אופניים31

פיזיקה- מדעי החומר110יחידהגלגל קבוע32

אנרגיה11יחידהדגם אלקטרו מגנט33

אנרגיה11יחידהדגם מנוע חשמלי מתפרק34

מדעי החומר11יחידהגנרטור ידני35

קיימות/אקולוגיה310יחידהדגם פעיל טיפול במי שפכים36

כללי110יחידהדגמים ומפות37

ח"ל תשע"רשימת ציוד מעבדה לאשכול פיס וחטיבת הביניים  החל משנה
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כללי12יחידהדו מתכת38

טכנולוגיית מידע11יחידהוידאו סקופ39

כללי11יחידה ליטר10נפח , דלי מפלסטיק40

בטיחות11יחידהדלי עם חול41

מדעי החומר110יחידהוולטמטר לזרם ישר42

מדעי החומר ומדעי החיים110יחידהזכוכית שעון43

כללי1120מ" מ1עובי , מ" מ25X75זכוכית נושאת למיקרוסקופ גודל 44

כללי1חבילה 11מ" מ0.17-0.13עובי , מ" מ18X18זכוכית מכסה למקרוסקופ 45

פיזיקה: מדעי החומר150יחידהבננות/תנינים+ חוט חשמל חד גידי אדום ושחור 46

47
,ברזל, אלומיניום: מ מהחומרים הבאים" מ2-1.5מ ובקוטר " ס15חוטים באורך 

מדעי החומר18יחידהמ" מ0.5מ בעובי " ס1X5ל במידות " או לוחית מהחומרים הנ1.5נחושת 

מדעי החיים31מערכתחממה לימודית48

49
המידות)מ " ס12-10קוטר , מ" ס25-20גובה , חצובה גבוהה למבער גז רשת

כללי110יחידה.(יותאמו למבער גז יד לשימוש מעבדת

כללי110יחידהמ" ס9-8קוטר , מ" ס13-11גובה , חצובה לכוהליה רשת50

כללי110יחידהמ" ס6-4מ או טפי זכוכית " ס8טפי פלסטיק באורך 51

מדעי החומר11יחידהכדור וטבעת52

כללי110יחידהכדור קלקר בגדלים שונים53

כללי110יחידהמכל+ מבער גז נייד 54

כללי110יחידהק" סמ100: כוהליה בתכולה55

כללי150יחידהק" סמ100כוס בישול 56

כללי12יחידהק" סמ1000כוס בישול 57

כללי120יחידהק" סמ250כוס בישול 58

כללי110יחידהק" סמ400כוס בישול 59

כללי120יחידהק" סמ50כוס בישול 60

כללי11יחידהכן לגלגל אופניים61

כללי11יחידהתוספת לשימוש אופקי- כן לגלגל אופניים 62

כללי110יחידהכן למבחנות63

כללי11(פלטה)כירה חשמלית 64

כללי110יחידהאביזרים+ כן מתכת 65

כללי110יחידהכפית בעירה66

מדעי החומר פיזיקה31ערכהUVכרטיס למדידת קרינת 67

טכנולוגיות מידע3יחידהלוח אינטראקטיבי68

טכנולוגיות מידע11יחידהלוח הקרנה לבן69

מדעי החומר12יחידהמאזניים דיגיטליים70

מדעי החומר210יחידהבים-מאזניים מסוג טריפל71

מדעי החומר110יחידה( יחידות8 )מערכת משקולות בקופסה ',  גר2000כושר שקילה עד  , OHAUSמאזני כפות 72

כללי1100יחידה סטנדרטית חד פעמית150/16מבחנה 73

כללי110יחידה25/200מבחנה גדולה מפיירקס 74

כללי1500יחידה חד פעמית100/75מבחנה קטנה 75

כללי120יחידהמגדלת בצורת כוס76

כללי120יחידהמגדלת עם ידית77

מדעי החומר110יחידהמגנט מוט78

מדעי החומר310יחידהמגנט מוט מסתובב על מערכת צירים לבדיקת סלעים79

כללי160יחידהמ" ס2-1גובה , מ" ס30x40מגש פלסטי עמיד בחום בלתי שביר מידות 80

מדעי החומר110יחידהמד אור דיגיטלי81

מדעי החומר110יחידהדיגיטלי ידני ( PH )בסיסיות /מד חומציות82

2עמוד 



' מס

פריט
פריט

פירוט 

מאפיינים

דירוג 

הציוד
שייך לתחומי תוכןכמות למעבדה

כמות הפריטים 

לרכישה

ח"ל תשע"רשימת ציוד מעבדה לאשכול פיס וחטיבת הביניים  החל משנה

מדעי החומר110יחידהמד טמפרטורה אנלוגי83

מדעי החומר110יחידהמד טמפרטורה דיגיטלי84

מדעי החומר110יחידה10N , 20N , 30N: דינמומטר מגדלים שונים - מד כוח 85

מדעי החומר110יחידהמד לחץ אוויר86

מדעי החומר11יחידהמד לחץ דם87

מדעי החומר11יחידהמד מליחות88

מדעי החומר11יחידהמד רוח דיגיטלי89

מדעי החומר11יחידהמד ריכוז פחמן דו חמצני באוויר90

מדעי החומר11יחידהמד רעש דיגיטלי91

כללי21יחידהמדיח כלים92

93
, חמצן,לחות,אור, דופק לב: הכוללת חיישנים הבאים  (10"ערכה או טאבלט בגודל מסך לפחות )מעבדה ממוחשבת למדידה ואיסוף נתונים 

CO2, כללי14יחידהכלוריד, עכירות, מליחות,מוליכות, מרחק, קול, כח

כללי12יחידהג" ק3מטפים לכיבוי אש 94

כללי120יחידהמוט לבחישה95

פיזיקה: מדעי החומר110ערכה(מוטות)מוליכים ומבדדים96

כללי1150יחידהמזרקים מפלסטיק בגדלים שונים97

פיזיקה: מדעי החומר21יחידהמחולל מתח גבוה ון דה גרף98

מדעי החיים110יחידהידית + (אל חלד)מחט מתקן 99

פיזיקה: מדעי החומר21ערכהמטוטלות100

פיזיקה: מדעי החומר210ערכה(ערכה להיפוך אנרגיה)ל 'מיניגו101

כללי11יחידהמיקרואמפרמטר אנלוגי102

כללי210יחידהעיני  -סטריאומיקרוסקופ דו/מיקרוסקופ103

כללי110יחידהX10 אקולר X4 ,X10 ,X40, מיקרוסקופ כולל שלושה אובייקטיבים 104

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר210ערכהדינמיקה ואחרים, קול, אור-חשמל-טורבינת מים, מנוע חשמלי- טורבינת רוח , אור-תא סולרי: מכלול מנגנונים המרת אנרגיה105

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר210ערכהמכלול צרכנים וחיישנים לבניית דגמי מערכות106

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר210ערכהאחרת, רמזור, תרמוסטט, מעלית: מכלול רכיבים לבניית דגם מערכת בודדת107

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר210ערכה(צרכני חשמל וחיישנים, מכניקה, כולל רכיבי קונסטרוקציה)מכלול רכיבים לבניית דגמי מערכות טכנולוגיות מורכבות 108

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר210ערכה(צרכני חשמל וחיישנים, מכניקה, כולל רכיבי שלד)גלגלות ואחרים , מנופים, תמסורות: מכלול רכיבים לבניית מנגנונים מכניים109

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר250רכיביםסיב אופטי ואחרים, מיקרוגל, טלפוניה: מכלול רכיבים להדגמת ערוץ תקשורת טכנולוגית110

כללי31יחידהמכשיר לייזר111

כללי31יחידהמכשיר נקיפה112

כללי210יחידהמלחם בדיל חשמלי פשוט113

כללי210יחידהמלחץ הופמן מתברג114

כללי310יחידהמלחץ מור115

כללי110יחידהמלקחיים למעבדה אל חלד116

כללי110יחידהמ" ס10-6אורך , בעלת קצוות מחודדים, מלקטת אל חלד117

כללי110יחידהמ" ס13- אורך כ, משוננת בקצה, מלקטת אל חלד118

פיזיקה: מדעי החומר110ערכהמכונית סולרית עגלת תותח אדים, תא סולרי, מאוורר או משאבה, סירת קיטור: מנגנוני המרת אנרגיה119

120

עשוי ,חלון חזיתי העולה ויורד על גבי מסילות, משטח עבודה אינטגרלי עשוי פוליפרופילן, מנדף נייד או נייח מבנה פוליפרופילן לבן מולחם

מפוח איכותי . מוניטור הכולל מונה שעות פעילות מפוח המאפשר מעקב אחרי השימוש בפילטר ומתריע על מועד ההחלפה, זכוכית מחוסמת

פילטר . ש בהתאם לתקנים/מ+ 1.06.0מהירות זרימת אוויר לפחות של ,  שומרת על איכות הסביבהLUX -600 חסכונית LEDתאורת , ושקט

מדע החומר11יחידה.בפילטר ובתאורה, מומלץ עם מערכת בקרה מקיפה וידידותית לשליטה במהירות המפוח, פחם איכותי

מדע החומר11יחידהמנומטר נוזלים121

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר21יחידהמנוע מרים122

טכנולוגיה, פיזיקה: מדעי החומר110ערכהמנוף123

כללי110יחידהמנורת שולחן124

כללי110יחידהמנסרה125
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כללי31יחידהמנקב פקקים חשמלי126

כללי210ערכהמסילות ומדרונות127

מדעי החיים310יחידהמסכת רפואי128

פיזיקה: מדעי החומר210מערכתמערכות אלקטרוניקה מורכבות להדגמת תהליכי בקרה במערכות129

פיזיקה: מדעי החומר210מערכתמערכות הדגמת המרת אנרגיה ממוחשבות130

פיזיקה: מדעי החומר210ערכהתקשורת אלחוטית, טלפוניה, טלגרף: מערכות להדגמת שיטות תקשורת טכנולוגית131

טכנולוגיה21מערכתמערכת לעיבוד חומרים פלסטיים132

טכנולוגיה21מערכת( CNCכרסומת )מערכת עיבוד חומרים ממוחשבת 133

טכנולוגיה21מערכתמערכת פנאומטית134

כללי120יחידהמצפן135

כללי31יחידהמקדחת יד חשמלית136

כללי21יחידהמקרר ביתי137

מדעי החומר11יחידהמראה גמישה138

מדעי החומר110יחידהמ" ס3X4מראה מישורית 139

מדעי החומר110יחידהמראה קמורה140

מדעי החומר110יחידהמראה קעורה141

מדעי החומר110יחידהמראתיים142

מדעי החומר120יחידה(ספטולה)מרית 143
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