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 לרכזי הפיזיקה שלום,

במסגרת המאמץ הלאומי המושקע בהשבחת הוראת הפיזיקה, הוחלט במשרד החינוך להקצות 

 להצטיידות מעבדות הפיזיקה בבתי הספר.תקציב 

רמת  - 2רמה בסיסית, רמה  -1הוחלט לסווג את רמות הציוד במעבדות אלה לשלוש רמות: רמה 

ורפת קיים פירוט של ציוד המעבדה רמת הצטיידות מתקדמת. בטבלה המצ - 3"ציוד ראוי" ורמה 

 על פי רמות אלה.

בשלב הראשון יתוקצבו בתי ספר כך שמעבדות הפיזיקה שלהם תגענה להשלמת הרמה הבסיסית 

)הן באיכות והן בכמות ערכות הניסוי ופרטי ציוד ההדגמה(. לדוגמה: אם ישנן בבית הספר שתי 

תלמידים, יוכל ביה"ס לרכוש  16יא בת ערכת של מסלול הרצה + אביזרים, אך קבוצת המעבדה ה

בשנים שלאחר מכן יצוידו בתי ספר אחרים. הכוונה היא לקיים מחזורים  ערכות נוספות. 2-3עוד 

 בני חמש שנים כל אחד, כך שכל מוסד יזכה לתקצוב מתאים בכל מחזור, כלומר פעם בחמש שנים.

שימוש תדיר בציוד  ייקח בחשבון דווקא בתי ספר שנוהגים לעשותלחלוקת הציוד סדר העדיפויות 

ומשלבים את המעבדה בהוראת הפיזיקה בכל הנושאים ולאורך כל  , מעדכנים אותוהמעבדה

 השנים.

 לתשומת לבכם: 

. בתי ספר יוכלו שבקישור שלהלןבתי ספר יקבלו ציוד על פי המידע שדיווחו בשאלון  .1

מות לאחר שבית לקבל רק את הציוד שהצהירו שהוא חסר להם. לא ניתן לשנות את הרשי

 הספר מילא אותן.

יש לשקול היטב מהם פרטי הציוד המבוקשים לרכישה, על מנת שבי"ס לא יקבל ציוד  .2

על חשבון ציוד נחוץ שלא הדבר יבוא שאם לא כן, לא בכמות ולא בסוג הפריט.  –מיותר 

 ועלול לפגוע ביעילות הוראת הפיזיקה )בתי ספר שיזמינו ציוד בסיסי מיותר יגיע לביה"ס

מתוך מגמה "להידחף לרשימות" יגלו שיקבלו ציוד שאין להם צורך בו ולא יקבלו את מה 

 שהם זקוקים לו(.

 ימלאורכז מקצוע הפיזיקה או המורה בביה"ס על מנת לקבל את אישור הפיקוח לקבלת הציוד 

  הבא: בטופס שבקישורהפרטים  אתמדויק ב

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEydl_RQziOvN4TdDga1i0oyto

vb6AQ/viewform?c=0-BpIF7S6Y-wgDJ4fp&w=1 

 

  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEydl_RQziOvN4TdDga1i0oytowgDJ4fp-BpIF7S6Y-vb6AQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEydl_RQziOvN4TdDga1i0oytowgDJ4fp-BpIF7S6Y-vb6AQ/viewform?c=0&w=1


 רשימת ציוד למעבדה

 ציוד בסיסי - 1וצה קב

 הערות הפריט מס'

מומלץ שמספר הבסיסים + אביזרים  בסיס ומוט )סטטיב( + מצמד )תפסנית( + אוחז 1
בביה"ס יהיו לפחות תואם את מספר 

 תלמידי הפיזיקה בשכבה.

 ס"מ 20x20מומלץ בגודל  ( מעבדתי גדולJackמגבה ) 2

   מטר 1סרגל  3

  גר' )"טריפל בים" או דיגיטלי( 600מאזניים עד  4

  שעון עצר דיגיטלי איכותי 5

   רשם זמן + סרטים + ניירות פחם תואמים 6

מסלול הרצה + אביזרים )זוג עגלות תואם, סט  7
 משקולות תואם, גלגלת וכו'(

 חיכוך נמוך

 30-50רצוי בעלי קבוע כוח בתחום של  קפיצים שונים 8
 ניוטון למטר.

 ,1N, 2N, 5N 10Nסט מדי כוח )דינמומטרים(  9

20N, 30N 

  

ממדית )מסילה -ערכה לניסוי בהתנגשות דו 10
 וגולות(

מומלץ לרכוש גולות נוספות למקרה של 
 אובדן.

  מערכת הדגמת תנועה מעגלית במישור האנכי 11

  AC_DCספק כוח מתח נמוך  12

   1.5Vבתי סוללות + סוללות  13

   מולטימטר דיגיטלי 14

   3.5Vבתי נורות על בסיס + נורות  15



   אוהם 16-20 נגד משתנה  16

   תיילים שונים 4סרגל התנגדות עם  17

  ערכה להדגמות באלקטרוסטטיקה 18

 לניסוי בפריקה וטעינה של קבל )רצוי על בסיס( mF 5קבל אלקטרוליטי  19

   גלוונומטר טנגנטי כולל מצפן 20

   מגנט מוט ומגנט פרסה 21

   ליפופים 500סליל השראה  22

ערכה לניסויים באופטיקה גיאומטרית + מקור  23
 אור

מקור אור יכול להיות גם ערכת לייזר 
 קווי

   מישוריות, קעורות וקמורות –מראות שונות  24

מרכזות ומפזרות כולל מחזיקי  –עדשות שונות  25
 עדשות

 

   ספסל אופטי כולל מקור אור ומחזיקי עדשות. 26

   קפיצי סלינקי מתכתיים משני סוגים 27

   מערכת סדקים להדגמות עם לייזר 28

   סריגי עקיפה עם קבועים שונים 29

   ספקטרומטר סריג 30

   נורת כספית 31

   נורת ניאון 32



   תא פוטואלקטרי + פילטרים 33

מעבדה ממוחשבת + חיישנים בסיסיים )מרחק,   34
כוח, זרם, מתח, שער אופטי, שדה מגנטי, גלגלת 

 חכמה(

  

  

 ציוד ראוי - 2קבוצה 

 הערות הפריט מס'

 מספיקה יחידה אחת  עגלה בליסטית 1

צינור ריק בו ישנם שני גופים שונים, להדגמת  צינור "גליליאו" 2
 נפילה חופשית. מספיקה יחידה אחת

שתתאים למסלולי ההרצה עם החיכוך הנמוך.  (Fan Cartעגלת מניפה ) 3
 של ניוטון ועוד. 3-מתאימה להדגמת החוק ה

 מספיקה יחידה אחת  ספק כוח מתח גבוה 4

 להדגמת חוק אוהם. 2רצוי לפחות  מולטימטר דיגיטלי להדגמות 5

ערכה להדגמת מעגל זרם חשמלי )דיודה  6
 + נגדים + נורות + נתיך + לוח(

  

 מספיקה יחידה אחת  דה גרף + אביזרים-מחולל ון 7

 מספיקה יחידה אחת  מד מטען )קולונמטר( 8

 מספיקה יחידה אחת  קבל לוחות להדגמה 9

 מספיקה יחידה אחת  אמבט גלים משוכלל + אביזרים 10

מערכת להדגמת כוח הפועל על תיל נושא  11
 זרם

 מספיקה יחידה אחת 

מחולל תנודות + מתנד + מיתר מתאים  12
 להדגמת גלים עומדים

 מספיקה יחידה אחת 

 מספיקה יחידה אחת צינור לחוק לנץ + מגנט 13



 
 ציוד מתקדם - 3קבוצה 

 הערות הפריט מס'

 מספיקה ערכה אחת  ערכת שנאי מתפרק + אביזרים 1

עבור המעבדה הממוחשבת. מספיקה יחידה  מחולל אותות עם יציאת הספק 2
 אחת

ערכת שפופרות טלטרון + בסיס + סליל  3
 הלמהולץ

 מספיקה ערכה אחת 

   חיישן תאוצה + חיישן קול + חיישן אור 4

 אחד מהם עם משקולת לשינוי התדירות. 440Hzזוג קולנים  5
 מספיק זוג אחד

 מספיקה ערכה אחת  ערכת גלי מיקרו 6

 מספיק זוג אחד  זוג מקטבים 7

שפופרות עם גזים שונים בתוכן לבחינת  8
 ספקטרום הפליטה

רצוי עם בסיס וספק מתאים )או להפעילן 
 באמצעות מקור מתח גבוה.

  

 


