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 לתשומת לב המנהלים והמורים

)א( ל"תקנות חינוך ממלכתי )סדרי פיקוח( 3לפי האמור בסעיף 

", הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג

את המנהלים ואת המורים, ועליהם לנהוג  המנכ"ל מחייבות

 לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש 

שבו היא יצאה לאור. עם זאת, מאחר שחלים מזמן לזמן 

שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל, על המשתמש בחוברת 

מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים 

ד פרסום החוברת. יש לפעול בהתאם להנחיות בהוראות ממוע

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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 . בטיחות, ביטחון ושעת חירום5

 בטיחות  5.1

 הבטחת הבטיחות במעבדות     5.1-57

 

 ההוראה תוקף

 .2015 מרס ב 1-החל מ 

 אריך הפרסוםת

 .2015 מרס ב 1 י' באדר התשע"ה,
  התחולה

  כלל מערכת החינוך.

 אהההור תמצית

עבודה במעבדה. כללים לחוזר זה מפרט את כללי הבטיחות ואת ההנחיות ללמידה ו
אלה חלים על כל סביבת למידה בבית הספר שמתקיימים בה ניסויים בכל אחד 
ממקצועות המדעים, כגון כיתה, חדר מקצוע, חדר מחשבים וחממה לימודית, בנוסף 

קיים את הוראות הבטיחות לחדר המדע והטכנולוגיה ולמעבדה. אם אין אפשרות ל
 בסביבת הלמידה, אין לבצע בה את הניסוי. 

החוזר כולל פירוט של תנאי הבטיחות המחייבים, הגדרות תפקידיהם של בעלי 
התפקידים בשגרה ובמצבי חירום, הדרכה בנושא בטיחות, רשימות של חומרים 

הכנה ולחדר לשימוש במעבדה וכן הוראות לתכנון ומפרטים טכניים למעבדה, לחדר ה
 האחסנה. 

, למורים מוסדות החינוך ולמנהלי אשכול הפיס/תפוח הפיס החוזר מיועד למנהלי
כל מי ללמדעים, ללבורנטים, לאנשי בטיחות במוסדות החינוך, לאנשי החינוך ו

 שמטפלים בבטיחות במעבדות בבתי ספר. 
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 שינויים מהוראה קודמת
)ב(. הצורך לעדכן חוזר זה 6קבע סב/בחוזר הוראות ה 5.1-31החוזר מבטל את סעיף 

נובע מלקחים שנלמדו במערכת החינוך לאורך השנים מאז פרסומו של החוזר הקודם 
בנושא, וכן מפסקי דין שפורסמו, מבדיקה ותחקור של אירועים ומעדכון תכניות 

 הלימודים. 

  הסטטוס

  החלפה.

 הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

 –)ב(, "הבטחת הבטיחות במעבדות" 6הקבע סב/ בחוזר הוראות 5.1-31סעיף  -

 מבוטל

, "הוראות בטיחות לשימוש במתקן לזיקוק 3בחוזר המנכ"ל נד/ 301סעיף  -

 .מבוטל –תבלינים" 

 הוראות תקפות בנושאים קשורים

)א(, "יישום החוק לפיקוח על ניסויים 1בחוזר הוראות הקבע סא/ 9.4-1סעיף  -
 בתוקף  –בבעלי חיים" 

יסודיים", -לוגיסטיים למדעים בבתי ספר העל , "מעבדות ומוקדים8.5סעיף קטן  -
מוסדות מבני )א(, "סידורי בטיחות ב6בחוזר הוראות הקבע עג/ 5.1-52בסעיף 

 בתוקף –חינוך" ה

 –)א(, "הצהרת הורים על בריאות ילדם" 1בחוזר הוראות הקבע עד/ 2.2-84סעיף  -
 בתוקף

 בתוקף –"בעלי חיים במוסד החינוכי"  )ב(,3בחוזר הוראת הקבע עד/ 9.4-11סעיף  -

נוהלי שעת חירום במערכת "(, )ב2בחוזר הוראות הקבע עה/ 5.4-10סעיף  -
 . בתוקף – 11.8, ס"ק 11נוהל  ,"החינוך

 

 
  התפוצה

מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, המפמ"רים למדעים 
ני הבטיחות במחוזות, מנהלי בתחומים השונים, המפקחים למדעים, הקב"טים וממו
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והלבורנטים במוסדות  ובבעלויות מוסדות חינוך ברשויות המקומיות לשהבטיחות 
  ./הבעלויותרשויות המקומיותהמועסקים על ידי ההחינוך 

 הגורם האחראי

 האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירוםשם היחידה הארגונית:  א. .1

 ת ארצימנהל תחום בטיחובעל התפקיד:    ב.    

 02-5603001הטלפון:  'מס ג.    

 rotemza@education.gov.il: תובת הדוא"לכ ד.    

הפיקוח על הוראת מדע  ,מדעיםהאגף  ,המזכירות הפדגוגיתשם היחידה:  א. .2
 וטכנולוגיה

 המפמ"ר למדע ולטכנולוגיהבעל התפקיד:    ב.    

 03-6896168מס' הטלפון:     ג.    

 .shoshycoh@educatuon.gov.ilהדוא"ל:    ד.    

 

 

  ניםיעניהתוכן 

 הנחיות כלליות לעבודה במעבדה .1

 כללי 1.1

 תפעול המעבדה 1.2

 מספר התלמידים במעבדה 1.3

 אחריות הרשות המקומית/הבעלות 1.4

 בעלי תפקידים 1.5

 ות לשימוש בציוד, חומרים וחומר חי במעבדההנחי .2

 מבוא 2.1

 כללי ואישי –ציוד מגן  2.2

 עבודה בכלי זכוכית 2.3

 עבודה בתהליכי זיקוק 2.4

mailto:rotemza@education.gov.il
mailto:shoshycoh@educatuon.gov.il
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 עבודה בכלים ובמכשירים 2.5

 עבודה בחימום )גז, אש ומכשירי חימום חשמליים( 2.6

 עבודה בחשמל 2.7

 בדיקת ציוד 2.8

 עבודה בחומרים 2.9

 ופטריות(עבודה עם יצורים חיים )בעלי חיים, צמחים, חיידקים  2.10

 כללי אחזקה של בעלי חיים וטיפול בהם במוסדות חינוך 2.11

 עבודה במים ובמים אפורים 2.12

 חירום .3

 כללי 3.1

 הנחיות לבעלי תפקידים 3.2

 הדרכות לבעלי תפקידים 3.3

 ציוד החירום במעבדה 3.4

 התלקחות אש במעבדה או במחסן החומרים 3.5

 דליפת גז רעיל או דליק בתוך המעבדה 3.6

 דליפה או שפך של חומר מסוכן 3.7

 רפואה 3.8

 מפרטים טכניים לתכנון המעבדה .4

 גיאומטרייה וציוד קבוע 4.1

 אמצעים למניעת שרפות 4.2

 החשמל 4.3

 התאורה 4.4

 האוורור 4.5

 המנדפים 4.6

 מערכת הגז 4.7
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 השילוט 4.8

  נספחים .5

 : הנחיות לפעולה במקרה חירום ומספרי טלפון לשעת חירום1נספח 

 : טופס אישור על קריאת חוזר המנכ"ל להבטחת הבטיחות במעבדה2נספח 

 ג קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים: סיוו3נספח 

 : יומן מעקב אחר מלאי הציוד והחומרים במעבדה4נספח 

 : הנחיות לתלמיד לעבודה בטוחה במעבדה5נספח 

 (Acetone –: גיליון בטיחות לדוגמה )לאצטון 6נספח 

 : טבלת התאמה של כפפות7נספח 

 : רשימות בדיקה לפי בעלי תפקידים.8נספח 

   
 

  ליות לעבודה במעבדה. הנחיות כל1
 כללי 1.1

 ים,המדעמקצועות אבן יסוד בהוראת  היא , בכל שכבות הגיל,הפעילות במעבדה
ומשולבת באופן שוטף וקבוע  תופסת מקום מרכזי בתכנית הלימודים והיא

דורשת התמקצעות בכללי הבטיחות . הלמידה במעבדה בתהליך ההוראה
ולוגיה, מדעים, מדע וטכנ :מעבדהשנעשה בהם שימוש ב מקצועותהכל הנהוגים ב

 .פיזיקהוחקלאות  מדעי הסביבה,ביוטכנולוגיה,  ביולוגיה, כימיה,

מנהל המוסד החינוכי,  :האחראים על הבטיחות במעבדה הם בעלי התפקידים
המדעי, המורה למקצוע המדעי,  למקצועמנהל אשכול הפיס/תפוח הפיס, הרכז 

 ./הבעלותומיתבטיחות מטעם הרשות המקה הלבורנט ויועץ

  :הנדונות בחוזר זהסביבות הלמידה והעבודה אלו 

 לצורכי למידה כיתות מעבדהכמה  בו ממוקמותהמבנה ש :מעבדותהמבנה  -

המעבדות , לוגיה בבתי הספר היסודייםטכנוהמדע והחדר  :מעבדהה -
המשרתות את  פיסהתפוח ב/פיסה מעבדות באשכולה ;בחטיבות הביניים
פיזיקה לכימיה, למדעי הסביבה, ל ,לביולוגיהת ומעבדה ;חטיבות הביניים

 לימודיתהחממה כן הו בחטיבות העליונות ביוטכנולוגיהלו

והחדר שמאחסנים בו את החומרים  הלבורנט ו שלחדר עבודת :הכנההחדר  -
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 לשימוש במעבדה. 

הפעילות הלימודית בחדרי המדע והטכנולוגיה ובמעבדות תיעשה בהלימה 
ט' -זיות בתחום המדע והטכנולוגיה בשכבות הגיל א'לרשימת ההתנסויות המרכ

, וכן בהתאם לרשימת החומרים לשימוש במעבדה ת במסמכי ההתנסויותהמובא
ולרשימת ציוד המעבדה. כל הרשימות האלה נמצאות באתרי המפמ"רים 

 ללימודי המדע והטכנולוגיה ובאתר האגף לבטיחות. 

זה כוללת את הקטגוריות  הנדונים בחוזררשימת החומרים לשימוש במעבדה 
 : האלה

 ימצאוילא חומרים הרשומים בקטגוריה זו : האסורים לשימושהחומרים  -
 .בתחום בית הספר

והשימוש בהם  : אחסנתם של חומרים אלהחומרים לשימוש תחת אזהרה -
וש במעבדה ברשימת החומרים לשימ על פי ההנחיות המפורטות רק יםמותר

 בחוזר זה. ובהלימה לנאמר

להשתמש בהם  אלה, ואפשרחומרים : יש לאחסן מרים המותרים לשימושחו -
 על פי ההנחיות הרשומות בחוזר זה. 

זה חלים המובאים בחוזר עבודה במעבדה לכללי הבטיחות וההנחיות ללמידה ו
בכל אחד ממקצועות  ניסוייםבה מתקיימים שעל כל סביבת למידה בבית הספר 

כיתה, חדר מקצוע, חדר , לדוגמה ,המדעים. סביבת למידה עשויה להיות
אם אין  מעבדה.לטכנולוגיה והמדע והבנוסף לחדר  ,מחשבים וחממה לימודית

מידה, אין לבצע בה את לקיים את הוראות הבטיחות בסביבת הל אפשרות
 .הניסוי

בעלי כל בין  י הבטיחותכלל ה שלהפצחייבת השמירה על כללי הבטיחות מ
, הסברהכללי הבטיחות,  שתכלול למידה של ,בכל מקצועות המדעים ,התפקידים

 אחד מבעלי התפקידיםלדאוג שכל הל המוסד החינוכי מנעל . סימון ברורשילוט ו
את כללי בעצמו ילמד  (להלן 1.5-בעלי התפקידים ותפקידיהם ב רוטיפאת ראה )

מתחייב לפעול הוא שקרא את החוזר ו ויחתום יישם אותם בעבודתו ,טיחותהב
כלל לוודא ש יותכמו כן מוטלת על המנהל האחר .(2 נספחבטופס )ראה  בהתאם

, בנושא הבטחת הבטיחות במעבדההשתלמויות הדרכות ובעלי התפקידים יעברו 
 וברשות המקומית. בהתאם לתכנית הדרכה שתפורסם במשרד

כדוגמת מעבדה כללי הבטיחות המוצגים בחוזר זה חלים על כל גוף חיצוני, 
אוניברסיטאית, מוזיאון מדעי וכו', המקיים פעילות מדעית או טכנולוגית 
לתלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים הן בתחום בית הספר והן מחוץ 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
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 לתחומו, לרבות במקום משכנו של הגוף.

יבות העליונות ינוהלו פעילויות ייחודיות ועבודות גמר המתקיימות בגופים בחט
חיצוניים מחוץ למוסד החינוכי )באוניברסיטאות, בטכניון, במכון ויצמן וכד'( על 

 פי כללי הבטיחות הנהוגים בגופים אלו.

 תפעול המעבדה 1.2

על ורק מדעים ה ם במקצועותיש לקיים בחדרי המעבדה רק שיעורי  1.2.1
 מורים שלמדו את כללי הבטיחות. י יד

 ו את הסיכונים וינחילויכיר את הניסוי יםהמובילהמורה והלבורנט  1.2.2
  לשאר הנוכחים במעבדה. אותם

 התלמידים. ותאמו הניסויים במעבדות ליכולתבחינוך המיוחד י 1.2.3

ההנחיות הניסויים תוך הקפדה על  כלבכל שכבות הגיל יבוצעו   1.2.4
רה של ספק בכל מק לשימוש במעבדה. החומרים תורשימב ותאמובה

 יש לקבל אישור מהמפמ"ר. 

עים בחומרי הלמידה בכל בתי הספר יבוצעו הניסויים המופי  1.2.5
 "ו'-לכיתות א' מסמך ההתנסויות"ב כולל ,המאושרים בלבד

 ובבחינת הבגרות המעשית. 1"ט'-מסמך ההתנסויות לכיתות ז'וב"

, ניסויים שאינם מופיעים בחומרי הלמידה המאושריםביצוע   1.2.6
מחייב אישור או בבחינת הבגרות המעשית  "ההתנסויות כימסמ"ב

 מפמ"ר.

המעברים  יהיובמעבדה לימודים בזמן ניסויים או  ם שלזמן ביצועב  1.2.7
לא נעולות )בחלק הפנימי של הדלתות יותקן  הדלתותחופשיים ו

 ,ות תינעלנה מיד עם סיום הלימודיםמפתח "פרפר" קבוע(. הדלת
 הלבורנט.המפתח יישמר בידי ו

 כיתות המעבדה תהיינה מאווררות באופן שוטף.   1.2.8

חימום גלוי שלא יהיה גוף  יעשה על ידי מזגן. יש לדאוגחימום החדר י   1.2.9
 " או כל גוף מלוהט אחר. תכגון "ספיראלו

ללא ולא ישהו בהם מעבדה לכנה והחדר היכנסו לתלמידים לא י1.2.10
 )גם אם המורה מתעכב(.המורה המלמד או הלבורנט 

                                                           
1
 ההתנסויות" מופיע, יש לפנות למסמך הרלוונטי לפי שכבת הגיל. מסמכיבכל פעם שהמונח " 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Yesodi/TochnitLimudim/Yesoni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/LimudimMismachaiTichnun/HativatBenayim.htm
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 התנסויותלבצע  אפשר ספר היסודיים ובחטיבות הבינייםבבתי ה1.2.11
בסביבה הקרובה ו ר, בחצר בית הספמחוץ לכיתה )ניסויים ותצפיות(

או מדריך אשר ינחה את המורה בהוראות  מפמ"רבאישור  לו,
 לעותוך הקפדה  תצפיתההבטיחות המתאימות לביצוע ההתנסות/

המובאים בחוזרי  ספרית-בית-פעילות חוץבטיולים ובכללי הבטיחות 
 .ל בנושאים האלההמנכ"

 –ומדעי הסביבה  ה, כימיביולוגיה ותמקצועב –יבה העליונה חטב1.2.12
נחה י, והוא פמ"ראו בבית רק באישור מ לבצע ניסויים בשדה אפשר

  את המורה בהוראות הבטיחות המתאימות לביצוע הניסוי.

 בביה"סבתלמידים שלמדו חילת כל שנת לימודים )גם אם מדובר בת1.2.13
מי מיקבל המורה המקצועי ממנהל המוסד החינוכי או  ת(בשנה קודמ

ווחו על ידי הורי שד מידע עדכני לגבי בעיות בריאותמטעמו 
ההנחיות  בטופס הצהרת הורים על בריאות ילדם על פיהתלמידים 

  )א(.1של חוזר הוראות הקבע עד/ 2.2-84בסעיף 

להם רגישות ידועה או אלרגיה לחומרים יש יש למנוע מתלמידים ש1.2.14
שיש תלמידים הנחיות לגבי . את השימוש בחומרים אלהמסוימים 
עם  יות ואופן עבודתםת כרוניות או זיהומיות תקופתלהם מחלו

להלן, "עבודה עם  2.10.2-בראה מיקרואורגניזמים 
 מיקוראורגניזמים".

 

  תלמידים במעבדההמספר  1.3

 כיתה.כמספרם ב מספר התלמידים יהיהיסודי הספר הבבית   1.3.1

תלמידים  28מספר התלמידים על לא יעלה  יבת הבינייםבחט  1.3.2
 ןבהשעילות במעבדות תלמידים. בפ 4 דים בקבוצות של עדהעוב

 28ן בהיש התלמידים מבצעים את הניסויים בעצמם, ובכיתות ש
בנוכחות המורה  הפעילות המעבדתיתתיעשה  תלמידים ויותר,

 .לבורנטהו

 20על בקבוצת למידה מספר התלמידים לא יעלה  יבה העליונהבחט  1.3.3
 סך כלשבמקרה  ם. רקתלמידי 4-2קבוצות של תלמידים העובדים ב

. במעבדה אחת ת למידההם יהיו קבוצ ,24וא עד למידים בכיתה ההת
בתנאי שמספר  ,גדולות יותר לבצע בקבוצותאפשר וי הדגמה ניס

 . 30התלמידים  לא יעלה על 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/se9ck6_2_24.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm
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 /הבעלותאחריות הרשות המקומית 1.4

מבנה המעבדות, חדרי המעבדה, חדר ההכנה אחראית לתקינות   1.4.1
 .פיסהתפוח ב/פיסה אשכולוב החינוך מוסדותב וחדרי האחסנה

יומית של מבנה המעבדות, חדרי -יוםלתחזוקה השוטפת והאחראית   1.4.2
 וחדרי האחסנה. המעבדה, חדר ההכנה

אחראית לטיפול בבעיות הקשורות לכל ההיבטים הפיזיים במבנה   1.4.3
בעיות  כדוגמתבחדר ההכנה ובחדרי האחסון  ,במעבדות ,המעבדות

 רור. הקשורות בבינוי ובאוו

פינוי  לאתר מעבדהחומרים מהלפינוי אחראית, במקרה הצורך,   1.4.4
 .באמצעות גורם מורשה פסולת מורשה

, בחדר במעבדההמעבדות,  מבנההשוהים באחראית לבטיחות   1.4.5
 .ההכנה ובחדרי האחסון

כמפורט  פעם בשנה, במעבדהקורת בטיחות יבעריכת  לעאחראית   1.4.6
 .זה ובנספחיו בחוזר 

 

 בעלי תפקידים 1.5

 כללי 1.5.1

מנהל את ומקצועות המדעיים ינחה את רכזי ה המוסד החינוכימנהל 
 ומנהל אשכול מדעיהמקצוע הרכז . הפיס/תפוח פיסה אשכול

על יפקחו והמורים , את המורים/תפוח הפיס ינחו ויבקרו פיסה
 חינוךהמוסדות  לשמנהל הבטיחות  ה.התנהלות התלמידים במעבד

ביקורת להבטחת הבטיחות יבצע  /הבעלותהמקומית מטעם הרשות
 .במעבדה

  מנהל המוסד החינוכי 1.5.2

בעלי להעביר את כללי הבטיחות למנהל המוסד החינוכי על  .א
ולהחתים אותם  זה המפורטים בחוזרהרלוונטיים התפקידים 

 . של חוזר זה 2על טופס כדוגמת זה המובא בנספח 

 תלמידיםהיאות בקרב ער לקיומן של בעיות ברלהיות  עליו .ב
בריאות העל בעיות  העומד לרשותו מידעלדאוג להעברת ו
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וזר הוראות הקבע חשל  84-2.2סעיף כמפורט ב ,שלהם
מנהל אשכול ל ,"הורים על בריאות ילדם הצהרת)א(, "1עד/

רכז המקצוע המדעי ולמורה המקצוע הפיס/תפוח הפיס, ל
 המדעי.

ער לקיומם של מפגעי בטיחות בחדרי המעבדות  להיותעליו  .ג
חדרי האחסון שהם בבחינת מוקדים גלויים לעין ובגדר בו

 סיכונים ברורים. 

 תנסויותהכי במעבדת בית הספר מתבצעות  לוודא עליו .ד
המופיעות בחומרי הלמידה המאושרים  )ניסויים ותצפיות(

לשימוש  ת החומריםוברשימ נאמרהקפדה על ה תוך ,בלבד
 .במעבדה

 םכללי הבטיחות המובאי במעבדה מיושמיםשלוודא  יועל .ה
)ראה כל בעלי התפקידים יחתמו על טופס הצהרה וש וזר זהבח
קראו את תוכנו של חוזר זה ופועלים בהתאם  שהם (2 נספחב

 להנחיותיו.

עים קוט אמצנלמפגעי בטיחות,  קיומם של מפני עליו להזהיר .ו
יועץ הבטיחות תריע בפני מיידים וסבירים כדי למנעם ולה

ליה מוטלת האחריות למבנה שע /הבעלותהמקומיתהרשות ו
על כל מפגע בטיחותי העלול לפגוע בבטיחות  בכללותו
-5.1בסעיף  הנחיותבהלימה ל המורים והתלמידים ,העובדים

 במבני בטיחותדורי יס)א(, "6של חוזר הוראות הקבע עג/ 52
 ."מוסדות החינוך

כי  /הבעלותהרשות המקומיתו יועץ הבטיחותוודא עם לעליו  .ז
כנה תקין, מותאם לעבודה הריהוט במעבדה ובחדר הה

 .אישואינו מסכן  בניסויים

ספרית תאפשר ללבורנט -י מערכת השעות הביתעליו לוודא כ .ח
 מצא בחדר המעבדה  בזמן ביצוע ניסוי.להי

שאינם לימודי  ,לצרכים אחרים שימוש במעבדההעליו לוודא ש .ט
פגעו לימודי יבתנאי שלא י) יקבלו את אישורו ,מדעים

 .(מקצועות המדעייםה

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-6-1-5-1-52.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-6-1-5-1-52.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-6-1-5-1-52.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2013-6-1-5-1-52.htm
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 פיסה/תפוח פיסה מנהל אשכול 1.5.3

הפיס כפוף ישירות למנהל בית הספר /תפוח פיסה מנהל אשכול .א
האשכול סמוך אליו, או למנהל שנתי ש-השש יסודי-העל

 עצמאית. יבת ביניים, אם האשכול צמוד לחטחטיבת הביניים
חינוכי ואינו בתחום מוסד  שאינו/תפוח פיס פיס מנהל אשכול

 .לעיל 1.5.2-בכמצוין יפעל  מנהל מוסד חינוכיכפוף ל

 במעבדותהפיס לוודא ש/תפוח פיסה מנהל אשכולעל  .ב
בחומרי תוך שימוש  יות(ם ותצפ)ניסויי מתבצעות התנסויות

ת וברשימ נאמרתוך הקפדה על הוהלמידה המאושרים בלבד 
הבטיחות המופיעים  יישום כללילשימוש במעבדה ו החומרים
 .בחוזר זה

 .תלמידיםקיומן של בעיות בריאות בקרב ער ללהיות  עליו .ג

בחדרי המעבדות  מפגעי בטיחותקיומם של פני להתריע בעליו  .ד
עים מיידים וסבירים כדי למנעם נקוט אמצל, ובחדרי האחסון

על כל מפגע בטיחותי מנהל המוסד החינוכי תריע בפני ולה
המורים  ,העלול לפגוע בבטיחות העובדיםלעין הבולט 

  והתלמידים.

לידיעת המורים והלבורנטים את הנחיות  אבילה עליו .ה
 .(2נספח ב)ראה טופס הצהרה הבטיחות המפורטות בחוזר זה 

, שאינם וודא כי השימוש במעבדה לצרכים אחריםל עליו .ו
פגעו לימודי יבתנאי שלא ילימודי מדעים, יקבלו את אישורו )

 .המקצועות המדעיים(

 מדעיהצוע מקהרכז  1.5.4

ביא לידיעת המורים והלבורנטים על רכז המקצוע המדעי לה .א
 .(2נספח ב ראה טופס הצהרה)  זהבמעבדה את הנחיות חוזר 

)ניסויים מתבצעות התנסויות כי במעבדות  עליו לוודא .ב
תוך ובחומרי הלמידה המאושרים בלבד  תוך שימושותצפיות( 

על לשימוש במעבדה ו ת החומריםוברשימ נאמרהקפדה על ה
 .זה יישום כללי הבטיחות המופיעים בחוזר

 ער לקיומן של בעיות בריאות בקרב תלמידים.עליו להיות  .ג

דים ילמתהאת ו מוריםהאת העובדים,  את עליו להנחות .ד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
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 .על פי כללי הבטיחות במעבדהלעבודה 

של כלל  בעלי  מפגש שנת לימודים,כל תחילת עליו ליזום ב .ה
נושא הבטחת הבטיחות התפקידים לצורך למידה משותפת של 

  .במעבדה

 משמעיים להתנהגות במעבדה-עליו לקבוע נהלים ברורים וחד .ו
 . בחוזר זה ההנחיותעל פי 

 בטיחותיות להתנהגות ולעבודהת לוח הנחיו להכיןעליו  .ז
 במקום בולט.ולתלות אותו במעבדה 

המתקיימים במסגרת הסיכונים שבניסויים  את עליו להכיר .ח
 . את המורים למדעים בהתאם להנחותהמעבדה ו

 טיבת הבינייםת הספר היסודי ובחיבבמדעי המקצוע על רכז ה .ט
 בספרי הלימודיבוצעו הניסויים המופיעים וודא כי במעבדה ל

  ההתנסויות. ובמסמכיהמאושרים 

יבוצעו הניסויים וודא כי במעבדה ל יבה העליונהבחט על הרכז .י
   המאושרים בלבד. בספרי הלימודהמופיעים 

שינויים בהוראות , המחייבים ניסויי חקרכי  עליו לוודא .יא
תוך שמירה על מתבצעים  ,בספרי הלימודהמופיעים הניסויים 

בכל ו ,ים לשימוש במעבדהעבודה עם חומרים מרשימת החומר
 מפמ"ר המקצוע המדעי הרלוונטי. ללפנות אמקרה של ספק 

המורה המבצע והאחראי לניסוי לקראת כל ניסוי שדא עליו לוו .יב
 .במעבדה יתבטיחותלהתנהגות תלמידים תדריך יעביר ל

הועבר תלמידים בעלי בעיות בריאות מידע על כי  עליו לוודא .יג
 . המדעיקצוע מן הצוות החינוכי אל המורה למ

גז, המנדף, מערכת ה כגון –עליו לוודא כי ציוד העזר במעבדה  .יד
 נבדק בדיקה תקופתית. –ב אוטוקלהחשמלי, הציוד ה

 3-בכמפורט  ,כי קיים ארגון נכון למצבי חירום עליו לוודא .טו
 . תלמידיםהמורים והרום בקרב יטמיע את נוהלי החולה ,להלן

עבור התלמידים  כלליו גון אישיימ קיים ציודכי  עליו לוודא .טז
 משטף עיניים ומקלחות., משקפי מגןו כפפותהכולל 

עבור בעלי  כלליו גון אישיימ קיים ציודכי  עליו לוודא .יז
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חלוקים, , כפפות, משקפי מגןהתפקידים השונים הכולל 
מסכות נשימה, וורמיקוליט לספיגת שפך כימי, מגן , שרוולים

 .משטף עינייםו פנים

 ותת הדרושיומידה ובכמומלאי חומרים ב קייםכי  עליו לוודא .יח
 בלבד. 

ת על פי הצרכים שהזמנת החומרים נעשי עליו לוודא .יט
 כנית הלימודים המתוכננת בלבד.הפדגוגיים ולפי ת

י הנדרש בסעיף ל פכי החומרים מאוחסנים ע עליו לוודא .כ
 ובסעיף ציוד וחומר.האחסנה 

ל בירור ש, הלבורנטעם בשיתוף עם המורה ו עליו לערוך, .כא
למנהל עליהם דווח , לאירועים בטיחותיים שהתרחשו במעבדה

ג ליישום הלקחים ודאול /תפוח הפיספיסהמנהל או ל המוסד
 הנלמדים מהם.

 מדעיהקצוע מהמורה  1.5.5

את המורה המנהל את השיעור ו אוה מדעיהקצוע ממורה ה .א
  הניסויים בפועל.

 תצפיות(הניסויים וה) התנסויותה המורה אחראי לביצוע .ב
המאושרים בלבד תוך הקפדה על  המופיעות בספרי הלימוד

יישום כללי תוך ו לשימוש במעבדה ת החומריםוברשימ נאמרה
 זה.הבטיחות המופיעים בחוזר 

    .ות בריאות בקרב תלמידיםלהיות ער לקיומן של בעי עליו .ג

המופיעות בחומרי  )ניסויים ותצפיות( התנסויות לבצע עליו .ד
 הלמידה המאושרים בלבד.

 התלמידיםאת  להנחותו את הסיכונים שבניסוייםד ולמל עליו .ה
 אודות הסיכונים.

שיבוצעו במהלך ניסויים הרשימת ברשותו  שישוודא ל עליו .ו
 .אמצעי הזהירות בביצועםהשנה בתוספת 

 ודא כיולו כל מכשיר המשמש לניסויים מסוכניםהכיר ל עליו .ז
צורף דף מידע המסכם בקיצור את אמצעי ההגנה מפני מ

 הסכנות.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
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 לא יאפשר הימצאות תלמידים במעבדה ללא השגחתוהמורה  .ח
  .או השגחת הלבורנט

בעיות בריאות בקרב אודות כי קיבל מידע  לוודא עליו .ט
 .ממנהל המוסד החינוכיתלמידים 

ובלבוש במעבדה בשיער ארוך פזור  אפשר עבודהלא יורה המ .י
במכשירים מסתובבים,  ותהילכד , מחששמתנופפים שחלקיו

                                                                                 .ותלהתלקחמחשש כמו מנועים, או 

 שתייה בחדר המעבדה.על על אכילה ו לאסורעליו  .יא

 במעבדה ללא צורך. משוטטים אינםתלמידים לוודא שעליו  .יב

הבטיחות במעבדה ועל כללי  עם התלמידים על לשוחח יועל .יג
יש לחזור ולשוחח על נושא זה )הזהירות המלווים את העבודה 

לפני ביצוע ניסויים בעלי סיכון מיוחד או במקרים שהשיעור 
 .(או הפעילות במעבדה מזמנים זאת

 ,הלבורנטעם ו הרכז למקצוע המדעיבשיתוף עם  לערוך, יועל .יד
 ם בטיחותיים שהתרחשו במעבדה ולדאוגבירור של אירועי

 ליישום הלקחים הנלמדים מהם.

/תפוח פיסה למנהל אשכולמדעי, המקצוע הלרכז  לדווח יועל .טו
על כל מפגע או ליקוי בטיחותי  המוסד החינוכיולהנהלת  פיסה

  .במעבדה

את  וכירי התלמידיםניסוי יתבצע רק לאחר שלוודא ש יועל .טז
מפמ"ר הו, בהתאם להוראות הסיכונים הכרוכים בביצוע

 .הנדרשים נקטו האמצעים הבטיחותייםויי נטי,הרלוו

בהם יש שפעילות עם חומרים כימיים  על המורה לוודא שבכל .יז
 עבדה מצוידים בכפפותבמדים ילמתהיהיו סיכון מיוחד 

 .יאספו את השיערארוך הער ישהבעלי וש משקפי מגןבו

הרחה/טעימה של חומרים על התלמידים  לאסור יועל .יח
 במעבדה.

 "./ ניסוי הדגמה "ניסוי מורה ,הלבורנטבשיתוף  לבצע, עליו .יט

כי הגישה למבערי גז, לברזי גז  ,פני ביצוע הניסויל לוודא, עליו .כ
 ולמפסקי חשמל פנויה ותקינה.
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, במידת מנדפיםיופעלו ה יביצוע הניסו שלפני לוודא יועל .כא
 . הצורך

 אוורורש בשיתוף הלבורנט, ,בזמן ביצוע ניסוייםוודא עליו ל .כב
 וכו'(. פתוחים חלונות ונטות מופעלות,תקין ) ההמעבד

ניסויים בחומרים  במנדפים )ניידים או קבועים( לבצע יועל .כג
 .שהותרו לשימושנדיפים, רעילים או קורוזיביים 

לפני תחילת יופעלו המנדפים שבשיתוף הלבורנט,  לוודא, יועל .כד
 השיעור.

 לבורנטה 1.5.6

 החומרים על אחסוןו תפעול המעבדה לעאחראי  טלבורנה .א
 . אותההמשמשים  והציוד

יישום הוראות הבטיחות המקצועיות אחראי ל הלבורנט .ב
כל והאחסנה  ובחדר שורות לשימוש במעבדה, בחדר ההכנההק
 .חומרים במעבדהלטיפול ב הוראות הקשורותה

על טיפול , על אחסונםם, ת חומריהזמנ לעאחראי  לבורנטה .ג
 ם.על פינויו םעל תיוג, בהם

יהיה נוכח במהלך ניסויים במעבדה, ידאג שכללי  לבורנטה .ד
 נדרש.ההבטיחות נשמרים כראוי ויסייע לתלמידים ככל 

רום ומספרי יהנחיות לפעולה במצבי חלדאוג שה לבורנטהעל  .ה
 רום מוצגים במקום גלוי לעין.יטלפון לשעת חה

ושיהיו  ארגון נכון למצבי חירום במעבדהיה שיה עליו לדאוג .ו
ערכת ספיגה, נקודה לאיסוף  ערכת עזרה ראשונה, במעבדה

 כיבוי פהפסולת, חומרי עיכול, סט של ציוד מגן אישי, מט
 עיניים. ומשטפת)במעבדה ובחדר ההכנה(, מקלחת 

חומרים  מצאוילא יבחדרי האחסון ובמעבדה ש עליו לדאוג .ז
 .האסורים לשימוש ברשימת החומריםהמופיעים 

לכל מכשיר המשמש לניסויים מסוכנים יצורף דף ש עליו לדאוג .ח
 מידע המסכם בקיצור את אמצעי ההגנה מפני הסכנות.

פעמים  3 (להלן 3-ראה ב) בארון החירום הציודאת  עליו לבדוק .ט
יזואלית של בדיקה והבדיקה תכלול במהלך שנת הלימודים. 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
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 .תקפות הפילטריםשל  התקינות האמצעים ובדיק

להלן,  2.9.5-בהרשומים והכללים הנהלים  עליו לעבוד לפי .י
 ."אחסון חומרים"

בהדרכת התלמידים  מדעיהקצוע מעליו לסייע למורה ה .יא
 ה עלובכל הנוגע לשמיר דהבנושאים הקשורים לבטיחות במעב

 בריאותם.

חומרים וציוד בהתאם לצרכים הפדגוגים  עליו להזמין .יב
 המורה האחראי. על ידי לו םהניתני

 מסוכניםהחומרים הארגון ללתחזוקת הציוד ו עליו לדאוג .יג
 .לקראת פינוים

גז, המנדף, מערכת הכגון  –שציוד העזר במעבדה  עליו לוודא .יד
 בדיקה תקופתית. יבדקי – אוטוקלבהו חשמליהציוד ה

 ולהטמיעארגון נכון למצבי חירום  עליו לוודא שבמעבדה קיים .טו
 תלמידים. המורים והרום בקרב יאת נוהלי הח

עבור  כלליו גון אישיימ ציוד עליו לוודא שיש במעבדה .טז
משטף עיניים , משקפי מגןו כפפותהתלמידים הכולל 

 ומקלחות.

עבור בעלי  כלליו גון אישיימ ציוד עליו לוודא שיש במעבדה .יז
חלוקים, , כפפות, משקפי מגן התפקידים השונים הכולל

מסכות נשימה, וורמיקוליט לספיגת שפך כימי, מגן , שרוולים
 .משטף עינייםו פנים

 יבשה ופנויה ממכשולים.  רצפת המעבדהש עליו לוודא .יח

בהתאם להנחיות  ,שימוש נכון בחומרים ובציודעליו לוודא  .יט
 לשימוש במעבדה. ת החומריםרשימועל פי בחוזר זה 

שיעור על פי בקשת מורה ההמעבדה לקראת את  להכין יועל .כ
חומרי ו בטוחהמתאים והציוד הכנת ה לרבות ,מדעיהמקצוע ה
פת מקצועית הדרושה מתאימים וכל פעולה נוסהניסוי ה
 פעילות.ל

מורה ניסוי מקדים לכל ניסוי חדש, בתיאום עם  עליו לבצע .כא
על ידי המורה או  על ידיוא מבוצע לפני שה ,מדעיהמקצוע ה

 .לבדוק את הסיכונים שבהפעלתו כדי ,התלמידים
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התלמידים בביצוע עם פעולה עם המורה ו עליו לשתף .כב
סייע להם ככל , לפרויקטים מדעיים במסגרת תכנית הלימודים

 בהם. שכללי הבטיחות המחייבים נשמרים ולוודא הנדרש

 אום עמו.יורה ובתהדגמה" לפי בקשת המ י"ניסוי עליו לבצע .כג

את כלל  סמןלספר מלאי של חומרים וציוד מעבדה ו עליו לנהל .כד
 .להלן 2.1-כמצוין בהחומרים במעבדה 

בירור של אירועים  ,המורהעם ורכז הבשיתוף עם  עליו לערוך, .כה
ליישום הלקחים  לדאוגבטיחותיים שהתרחשו במעבדה ו

 הנלמדים מהם.

על כל מפגע או  המוסד החינוכילרכז ולהנהלת  עליו לדווח .כו
 ליקוי בטיחותי במעבדה ובחדר ההכנה.

בכל  נעולחדר ההכנה  יהיהבמהלך יום הלימודים ש עליו לדאוג .כז
 מקרה שלא נוכח בו מורה מקצוע מדעי או לבורנט.

כאשר  ובפרט ,יוםהבסוף נעל ידר ההכנה יעליו לוודא שח .כח
במבנה המעבדות מתנהלת פעילות לימודית שאינה מתחום 

 המדעים.

את הזרם מנקודות החשמל העומדות לרשות  יו לנתקעל .כט
 התלמידים. 

שברזי הגז )בין במבערים ניידים ובין באספקה  עליו להקפיד .ל
אם יש אספקת גז  המעבדה. תמרכזית( יהיו סגורים לפני עזיב

 סגור את הברז הראשי.ל עליו מרכזית

לחומרים  חומרי נטרול מתאימיםלפני כל ניסוי  עליו להכין .לא
 בניסוי. המשמשים

לפני כל ניסוי שדרכי הגישה למפסקי החשמל  עליו לוודא .לב
 ולברזי הגז פנויים.

ולדאוג  חצי שנהב פעםכימיקלים האת תוקפם של  עליו לבדוק .לג
לאתר הארצי לסילוק חומרים ישנים שאין צורך בהם  לפינוי

 .פסולת רעילה

ובלבוש במעבדה בשיער ארוך פזור  ועבדי לאש עליו לוודא .לד
במכשירים מסתובבים, ות הילכד מחשש ,נופפיםמת שחלקיו

 ות.התלקחמחשש כמו מנועים, או 
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 ,סימונםלמחברת לביקורות המתקנים במעבדה ו עליו לנהל .לה
 ."המנדפים"להלן,  4.6-מצוין בכ ,לרבות המנדפים

יהיו המעברים ש עליו לדאוגבשעת ניסויים או לימודים  .לו
ק הפנימי נעולות )בחלתהיינה חופשיים ודלתות המעבדה לא 

של הדלתות יותקן מפתח "פרפר" קבוע(. הדלתות תינעלנה 
 לבורנט.ההמפתח יישמר בידי , ומיד עם סיום הלימודים

שהריהוט במעבדה ובחדר ההכנה תקין, מותאם עליו לוודא  .לז
כגון לעבודה בניסויים, ואינו מסכן תלמידים ועובדי הוראה )

ן זכוכית פורמייקה שבורה, שקע חשמל שבור, ארובמקרה של 
תריע בפני מנהל אשכול הפיס/תפוח (, ועליו להמסוכן וכדומה

מפגע או ליקוי בטיחותי  חינוכי על כל ההפיס או מנהל המוסד 
  במעבדה ובחדר ההכנה.

 "פינוי ,2.9.6-כמצוין ב ,תפונה במעבדה הפסולתעליו לוודא ש .לח
 ". חומרים

 .עיניים פעם בחודשהמשטפות את מקלחות והבדוק את עליו ל .לט

חומר חריף כמו חומצה או של פינוי בבסילוק ו עליו לטפל .מ
-ב נחיותבהתאם לה, פהנשפך על השולחן או על הרצבסיס ש

 .להלן, "הנחיות לעבודה ולטיפול בחומרים" 2.9.2

הוראות וב מנכ"להחוזרי בהנחיות בנהלים, ב עליו להתעדכן .מא
ובין היתר בעניין  ,חדשות בכל עניין הקשור לעבודתו המדעית

 בטיחות לכל ניסוי חדש. הוהוראות לשימוש במעבדה ומרים ח

כי דלתות המעבדה אינן נעולות  בעת ביצוע ניסוי עליו לוודא .מב
 .ונפתחות בנקל

במהלך  משקפי מגןבובכפפות  שימושנעשה  עליו לוודא כי .מג
  .מדעיהמקצוע מורה הבמקרה הצורך ובתיאום עם  ניסוי

ניסויים ובסביבתו סדר על שולחן ההניקיון והעליו לוודא ש .מד
 תקלות. נשמרים כדי למנוע

וחלקיהם, יציבות אמצעי  יציבות הכליםלהבטחת  עליו לדאוג .מה
יציבותם של כנים או גלילים גבוהים.  ובמיוחד החימום

גבוה  נמצא במקום זהירות מיוחדת דרושה כאשר המכשיר
 המטפל בו. ו שלמראש
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דר עליו לאסור אכילת ושתייה בחדר ההכנה ולוודא כי ח .מו
 ההכנה אינו משמש מטבחון עבור סגל המעבדה.

עליו לוודא כי העברת ציוד וחומרים מחדר ההכנה למעבדה או  .מז
לחדרי הכיתה תיעשה במתקן מיוחד )כגון עגלה, ארגז נשיאה, 
 קופסה(, ולא תיעשה בשעה שתלמידים נמצאים במסדרונות. 

 בטיחות מטעם הרשות/ הבעלות היועץ  1.5.7

מנהל בטיחות מוסדות  חוזר זה הואורך יועץ הבטיחות לצ .א
)עובד הרשות המקומית( שעבר החינוך ברשות המקומית 

רך משרד החינוך או "עובהכשרה במכון התקנים הישראלי ו
פרטי שעבר הכשרה במכון  מבדקי בטיחות במוסדות חינוך"

 התקנים ומכיר את הדרישות במעבדה בבית ספר.

מקצועית מההיבט ההסמכות המכוונת  ואיועץ הבטיחות ה .ב
טיפול ה ציודה ועלל של מבנה המעבדה וש הבטיחותיההנדסי ו

אחסון, טיפול ופינוי פסולת  ם שלבחומרים כימיים בהיבטי
 . (, "אמצעי נטרול ואיסוף שפך"7.2.9-ראה ב) כימית וביולוגית

, המעבדהאת  מבנה המעבדות, לבדוק אתחות ייועץ הבטעל  .ג
במסגרת המבדק השנתי  חדרי האחסוןאת חדר ההכנה ו את

 /הבעלות. הנערך במוסד החינוכי על ידי הרשות

הסדר את , לקראת פתיחת שנת הלימודים, בדוקל יועל .ד
עזרה ציוד הכגון  ,תחזוקת הציודואת מעבדה ב והניקיון

בחדרי המעבדה ובחדרי עיניים, המשטף ו מנדףהראשונה, ה
  האחסון.

של התיוג של הציוד ואת הרישום ואת  ,האחסוןאת  עליו לבקר .ה
וודא שגרת פינוי חומרים מיותרים ומסוכנים ול החומרים
 כנדרש.

ערכות למצבי יההאת כניות ועליו לבדוק ולבקר את הת .ו
 .התרגוליםאת החירום ו

 יםתלמידה 1.5.8

מתרחש במעבדה ולפעילות ערים ל על התלמידים להיות .א
המטלות בהתאם להוראות את את הניסויים ו חבריהם ולבצע
 סגל המעבדה.
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ללא נוכחות של  מעבדהלהכנה והלחדר  יכנסוהתלמידים לא י .ב
 איש צוות במקום. 

ושגרתי לי אמצעי בטיחות כחלק אינטגרלנקוט התלמידים על  .ג
 השיעור. מ

מדעי על בעיות המקצוע על התלמידים ליידע את מורה ה .ד
 בריאות הידועות להם. 

במעבדה בשיער ארוך פזור  דהעל התלמידים להימנע מעבו .ה
שירים במכ ותהילכד מחשש מתנופפיםובלבוש שחלקיו 

 .ותהתלקחמסתובבים, כמו מנועים, או 

חל איסור  התלמידים לא יאכלו או ישתו בחדר המעבדה. .ו
 טעימה של חומרים באשר הם. על על הרחה או  מוחלט

, אלא יעזרו נוזלים בפיפטה בעזרת הפהלא יעלו  התלמידים .ז
 .ור או בפרופיפטורבפיפט

ואת ו תוציג אשהמורה ירק לאחר  ניסויהתלמידים יערכו  .ח
 מם.את דרכי ההתמודדות עהסיכונים הכרוכים בו ו

בכלים ובחומרים העומדים על שולחנות  ושחקהתלמידים לא י .ט
 הניסויים.

משקפי וירכיבו  בשעת העבודה וכפפות חלוקילבשו  התלמידים .י
 הצורך. לפי מגן

 .זכוכיתכלי הודיע על כל פגם בלה יםעל התלמיד .יא

בהתאם להוראות שיקבלו  העבודהאת שולחן ינקו  התלמידים .יב
יעבדו על שולחן ו לאחר כל שלב בניסויהלבורנט מהמורה או מ

 והצורך מומלץ לערוך ניסוי על גבי מגש. נקי. במידת האפשר

 יוודאו כי השולחן עומד יציב. התלמידים .יג

תלמידים תיעשה אך ורק הדלקת מבערי גז וכוהליות על ידי  .יד
של המורה או  לפי הוראה מפורשת של המורה ובבקרתו

  .הלבורנט
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 חומר חי במעבדהבו בציוד ,חומריםבהנחיות לשימוש . 2 

 מבוא 2.1

 כללי  2.1.1

 יםיסודיבתי הספר הבמשמשים לפעילות במעבדה הציוד והחומרים ה
להוראת  מעבדההציוד  תרשימל בהתאם היוי ת הבינייםוובחטיב

לשימוש במעבדה.  ולרשימת החומרים המאושרים מדע וטכנולוגיה
ציוד הרשימת לבהתאם הציוד והחומרים יהיו  עליונההבחטיבה 
 רשימת החומרים לו  למקצועות המדעיים םהמפמ"רי שללמעבדה 

 לשימוש במעבדה.המאושרים 

  סיווג חומרים מסוכנים 2.1.2

רכוש לחומר העלול לגרום נזק בריאותי, נזק  הוא חומר מסוכן .א
 או נזק סביבתי.

 –ם לנושאי שינוע חומרים מסוכנישל האו"ם מומחים ועדת  .ב
סיווגה את הסיכונים  –ק בריאותי חומרים העלולים לגרום נז

 :, כדלקמןסיכון קבוצות 9-של כלל החומרים ל

 מס' שם הקבוצה פירוט קבוצת חומרים

.1 1קבוצת סיכון  חומרי נפץ  

.2 2קבוצת סיכון  גזים )דליקים, רעילים ואחרים(  

.3 3קבוצת סיכון  נוזלים דליקים  

מוצקים מוצקים מתלקחים, 
צקים מומתלקחים ספונטנית, 

 מסוכנים במגע עם מים

.4 4קבוצת סיכון   

 ם:חומרים מחמצני

 מחמצנים אורגאניים  5.1

 אנאורגאנייםמחמצנים  5.2

.5  5 קבוצת סיכון  

חומרים רעילים 6.1  

גורמי מחלות מידבקות 6.2  

.6  6קבוצת סיכון   

.7 7קבוצת סיכון  חומרים רדיואקטיביים  

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F468171F-D22A-4406-84C6-AF718F62E00E/170045/4912694.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/NR/exeres/1BC79A33-CB43-47B9-A923-F0B091B2E8DC.htm?NRMODE=Unpublished&wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished
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.8 8סיכון  קבוצת חומרים משתכים )קורוזיביים(  

.9 9קבוצת סיכון  חומרים מסוכנים שונים  

 

 ספר מלאי 2.1.3

חומרים הציוד והיומן מעקב אחר המלאי של ספר מלאי הוא 
ו ידני. ביומן ממוחשב א . היומן יהיה במעבדה הנמצאים בשימוש
שם בעברית, ה(, IUPAC: שם החומר )לפי אלהיירשמו הפרטים ה

 אריך הקבלה, סיכונים מיוחדים,ק"ג או בליטרים(, תהכמות )ב
  ,מקום האחסון, חתימת מקבל החומרול הנחיות מיוחדות לאחסון

 .תאריך לפינויהו התפוגהתאריך 

 אחסון בטיחותי  2.1.4

 לשימוש במעבדהחומרים השיטת אחסון של אחסון בטיחותי הוא 
בלי  ,אחסון אחד חדרהמאפשרת אחסון מספר רב של כימיקלים ב

תן של ריאקציות הדדיות מסוכנות )מלוות לחשוש מהתרחשו
התלקחות וכו'(. השיטה ב פיצוץ,בחום, ובפליטת גזים רעילים 

שהוזכרו  סיכוןהקבוצות  9-מבוססת על חלוקת חומרים מסוכנים ל
 ,קבוצת סיכון משניתף יש להתייחס לאחסון חומרים מ. בנוסלעיל
ון סיכההשייכת לקבוצת  ,HNO3 חומצה חנקתית לדוגמה, ,כמו
סיכון הקבוצת לו (,קורוזיבייםמשתכים" )חומרים , "8ראשית ה
תכונות . לשתי הקבוצות "מחמצנים אנאורגאניים" ,5.1משנית ה

הרחקת לכן הוראות משותפות, אמצעי כיבוי ונטרול אחידים ו
 חומרים אסורים במגע.

 (MSDS)בטיחות  יכרטיס 2.1.5

המאושרים כרטיסי הבטיחות של החומרים  בכל מעבדה יימצאו
על דפי המידע  הלבורנטיעבור  פעם בשנה .לשימוש במשרד החינוך

)שיסופקו ע"י ספקי בנושא כרטיסי הבטיחות המעודכנים 
ו באתרי כרטיסי הבטיחות המתורגמים לעברית יימצא החומרים(.
 .יםהמפמ"ר

 חומרים לשימוש במעבדההרשימת  2.1.6

 ,ריות שונותהכוללת מגוון חומרים הממוינים לקטגו ,רשימהה
אתרי ב יתפרסם דכון הרשימהעשויה להתעדכן מעת לעת. ע

שבאתר משרד  במעבדה בטיחותבטחת ההובאתר המפמ"רים 

http://cms.education.gov.il/NR/exeres/1BC79A33-CB43-47B9-A923-F0B091B2E8DC.htm?NRMODE=Unpublished&wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://cms.education.gov.il/NR/exeres/1BC79A33-CB43-47B9-A923-F0B091B2E8DC.htm?NRMODE=Unpublished&wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
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דכונים בעלי התפקידים לעקוב ולהתייחס לעחובה על כל  החינוך.
 המתפרסמים.

 הן:לשימוש במעבדה הקטגוריות ברשימת החומרים  

 בית בתחום  מצאוילא ישחומרים  :חומרים אסורים לשימוש
 .הספר

 חומרים שאחסנתם והשימוש : חומרים לשימוש תחת אזהרה
על פי ההנחיות הרשומות  ברשימת החומרים  רק יםבהם מותר

 בחוזר זה. נאמרלשימוש במעבדה ובהלימה ל

 אפשרסנם וחומרים שיש לאח :המותרים לשימוש חומרים 
 בחוזר זה.  להשתמש בהם על פי ההנחיות

נוזל בעיר  של יםליטר 4-ל מעלמצאו יבמעבדה לא ייש לשאוף כי 
 מ"ק תקניים של גז דליק. 2.2-על למו

 הציוד  2.1.7

להשתמש בציוד  . איןהציוד והמכשירים חייבים להיות במצב תקין
יוצאו ו יוכנסוחומרים הציוד וה כמו כן, או במכשירים פגומים.

הלבורנט או המורה למקצועות ממקום אחסונם ברשותו של 
 המדעים. 

 

 כללי ואישי –ציוד מגן  2.2

 תםחדירעלולה להיווצר על ידי  חשיפה לחומרים מסוכניםההיפגעות מ
החומרים מגע בעור ובעיניים. ב ואלמערכת הנשימה ולמערכת העיכול 

גזים, אדים, אירוסול  בכל מצב צבירה: פגיעה בריאותיתלגרום ל עלולים
פים )של מתכות(, נוזל, מוצק )במגע(. שימוש בחומר מסוכן יטיפתי, אבק, נד

מחייב הגנה מפני חדירתו לגוף בהתאם למצב הצבירה, לחץ האדים 
 .תהפיזיקליווהתכונות 

השימוש בהם ו ,יימצאו במקום הידוע לכל התלמידיםאמצעי מגן אישיים 
 ייעשה בהתאם להוראת המורה.

 שיש להצטייד בהם בזמן עבודה שוטפת האישיים הלן פירוט אמצעי המגןל
 במעבדה, בחדר ההכנה ובחדר האחסון:

 )כפפות )עמידות לסוג הכימיקלים שעובדים עמם 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm


  

26 

 

 

 

 

 

 

  ,משקפי מגן תקניים )כל הבא במגע עם כימיקלים ירכיב משקפי מגן
 ובכלל זה התלמידים(

 שרוולים  בעל ,יםהמכסה את הברכי ,חלוק מעבדה נקי )חלוק ארוך
 ארוכים(

 נעליים סגורות. 

 

 זכוכית כליעבודה ב 2.3

 כללי 2.3.1

זכוכית דורש תשומת לב מתמדת. מ יםהעשויכלים בוציוד השימוש ב
הציוד להבטיח ביקורת מתמדת של  לבורנט/טכנאי המעבדהעל ה

לפני  ולבדוק אם אין בהם פגמים מזכוכית יםהעשויוהכלים 
 השימוש.

 לעבודה בכלי זכוכיתהנחיות  2.3.2

 זכוכית. ציודאין להפעיל כוח בטיפול כלשהו ב .א

 רטורותמשמשים לחימום יהיו עמידים בטמפהכלי זכוכית  .ב
 גבוהות.

אין לאחסן כלי זכוכית אחד בתוך כלי זכוכית אחר. מבחנות יש  .ג
 לאחסן בתוך כלי מתאים.

נע מישת באופןציוד זכוכית המופעל בריק או בלחץ ימוגן  .ד
 או שבירה.התפוצצות 

 ,חדיםסדוקים,  וזכוכית שקצותי ציודאין להשתמש ב .ה
 . מחוספסים או שבורים

 יוחזקו בנפרד מכלי זכוכית תקינים. כלי זכוכית פגומים .ו

חומרים  יםמכיל םשאינשברי זכוכית או  פגומהזכוכית  .ז
 בנייר(.  יםיש להשליך לאשפה )עטופמסוכנים 

 זכוכית בידיים רטובות. ציודאין לשאת  .ח

 ורות או מוטות זכוכית יובלו תמיד במאונך.צינ .ט

אין לשאת כלי קיבול כבדים מזכוכית בצווארם בלבד; לצורך  .י
העברתם יש להשתמש במתקן נשיאה )קופסה, מגש בעל שוליים 
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 מוגבהים וכד'(. בקבוק כימיקלים יש לשאת בגופו ולא בצווארו.

יש לרכז כלי זכוכית מלוכלכים המיועדים לשטיפה בתוך קערת  .יא
 פלסטיק ולא להניחם על קרקעית הכיור.

מהם מיד אחרי  תופרדלצינור גומי או לפקק  השחוברזכוכית  .יב
 השימוש. 

בחיבור של צינורית זכוכית לצינור גומי ושל פקק לבקבוק  .יג
זכוכית ובהפרדתם מהם יש לוודא שקיימת התאמה בין קוטר 
הצינורית והפקק לקוטר הכלי. כמו כן החיבור וההפרדה ייעשו 

 תנועה סיבובית זהירה ובידיים מוגנות בכפפות מתאימות. ב

להשתמש  יש , לשעם או לפלסטיקגומיבין זכוכית לבחיבור  .יד
יש לוודא כי  .כגון וזלין או גליצרולבשמן סיכה או בחומר סיכה 

 החומר הנמצא בתוך כלי הזכוכית אינו מגיב עם חומר הסיכה. 

בחומרי סיכה שימוש החל איסור על  O2 חמצן הפקתבתהליך  .טו
ל חומר סיכה שומני אניים כגון שמן מכל סוג שהוא ובכאורג

 . או גליצרול כגון וזלין

את  יש להעביראם אין הזכוכית נפרדת מהפקק או מהצינור,  .טז
 .פסולת כימיתשל אחסון ואיסוף המתקן לאזור 

מוגנות בכפפות מתאימות,  ידייםייעשה ב זכוכיתשברי איסוף  .יז
 טא ויעה. באמצעות מברשת או מטא

 

 זיקוקתהליכי עבודה ב 2.4

זכוכית מחייבת את קיום  ציודעבודת זיקוק הנעשית בחימום וב 2.4.1
  חימום.הנחיות לעבודה בהלשימוש בציוד העשוי מזכוכית ו הנחיותה

לשימוש המיועד כן והייצור שלו מתאימים וציוד שהתבעשה יזיקוק י 2.4.2
עלולים המתלקחים  בגזים והוא מורכב כהלכה, תוך התחשבות
 להשתחרר מציוד שכשל או התקלקל.

יו נוצרים תוצרים כימיים לא יציבים בכלי יש להימנע מזיקוק שבעט 2.4.3
 הזקוק.

 .במערכת תכולת יתרמושל מערכת הזיקוק  חימום יתרש להימנע מי 2.4.4
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  במעבדה תבלינים לזיקוק במתקן בשימוש בטיחות 2.4.5

 כלליא. 

 הם הספר בבתי במעבדות המשמשים תבלינים לזיקוק המתקנים

. נכונים לא וטיפול אחזקה של במקרה בטיחותית מבחינה מסוכנים

 הנפלט גבוה מחום כתוצאה הזכוכית שבירת היא דיתייהמ הסכנה

 .  ממנה

 

  והצבתו המתקן הרכבתב. 

 מחלקים ומורכב עדינה זכוכית עשוי הזיקוק שמתקן מאחר (1

   .  הרכבתו בעת זהירות על  להקפיד יש, שונים

  . יציבים יהיו החלקים בין שהחיבורים להבטיח יש (2

 ולא כראוי למעבה מחוברים יהיו הגומי שצינורות לבדוק יש (3

  .  מים של חופשית זרימה ויבטיחו מדיי מתוחים יהיו

 ובצורה אופקי במקום, יציב משטח על המתקן את להציב יש (4

  .ביטחון של מטר וחצי מטווח בתהליך  להביט יוכלו שתלמידים

 .  מתאיםברזל  כן באמצעות המתקן את לייצב יש (5

 יוברג והמוט, הההדגמ שולחן גבי על ישר במקום יונח הברזל כן (6

 .כןה לתוך היטב

  החימום תהליך ג.

 יבדוק והוא, בלבד המורה ידי על תיעשה החימום מתקן הפעלת (1

 .  לפני הפעלתו המתקן תקינות את

או  חשמלית טהפל בהם יהיו יחומם שהמתקן החימום אמצעי (2

 . נייד גז מבער

   .  החימום מתקן יציבות את להבטיח יש מקרה בכל (3

 המים בהעברת להיזהרו חמים במים הגולה את למלא יש (4

  . לגולה ובמזיגתם החמים
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  הזיקוק תהליך ד.

  .  ברז הניקוז לפיית שקוף מתחת קיבול כלי להציב יש (1

 יש, המלכודת של העליון בחלק שמן שכבת שהצטברה לאחר (2

 . השמן את לנקז כדי קוז בתחתיתהיברז הנ את לפתוח

 . הניקוז פעולתשל  ביצועה בעת ביד הקיבול כלי את להחזיק אין (3

  המתקן פירוק ה.

 החימום מכשיר ואת המים אספקת את לסגור יש המתקן פירוק לפני

 .בגולה והנוזל המכשיר להתקררות ולהמתין

 

 

 מכשיריםבעבודה בכלים ו 2.5

 להסתכל בשמש מבעד למכשיר אופטי כלשהו.אין   2.5.1

אל  ,תבוצע כאשר הקרן מכוונת החוצהכל עבודה עם מכשיר לייזר   2.5.2
 מתקן בליעה ומדידה. לאחלון פתוח או 

 סגוליות בשעת פעולתן ההסתכל במנורות ספקטראליות ואולטראין ל  2.5.3
 .ללא אמצעי הגנה

רמטור יסומנו באופן שלא תהיה של טרנספו משניוסליל  ראשוניסליל   2.5.4
 .בלבול ביניהםאפשרות של 

אוסצילוסקופים הם בטוחים בדרך כלל לשימוש )יש לבדוק את הדבר   2.5.5
תלמיד לטפל ב"אוסצילוסקופ ל אפשרבשעת הרכישה(, אבל אסור ל

 שנבנה לצורכי הוראה. מתפרק"

 ר.בשעת טעינה של מצבר צריך להתרחק ממנו ולאוורר את החד  2.5.6

 אדם בניסוי-אין "לחשמל" אדם או קבוצת בני בשום אופן 2.5.7
 . אלקטרוסטטיקה

שפופרות התפרקות בקתודה קרה טעונות הגנה באמצעות מסך,   2.5.8
בדומה לנהוג בעת שימוש בשפופרת רנטגן. בדרך כלל יש להשתמש 

 רק בשפופרת בעלת קתודת להט או קתודה מחוממת.

 בכל טיפול במכל תרסיס, בין מלא ובין ריק.יש לנהוג בזהירות   2.5.9
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 באוטוקלב יש לעבוד על פי הוראות היצרן.  2.5.10

רק במסגרת הלחץ המותר ורק לאחר  באוטוקלביש להשתמש   2.5.11
  בדיקת שסתום הביטחון.

אוויר יש להעדיף בקבוק עגול על בקבוק בעל  בניסויים בלחץ  2.5.12
 קרקעית שטוחה.

ואקום )למשל עם כדורי מגדבורג( יש להיזהר מפני סכנת בניסוי   2.5.13
 הרתיעה אחורנית.

כדי  בניסויים בלחץ אוויר או בוואקום יש לעטוף את הכלי במגבת  2.5.14
 התזת שברים. למנוע

לפני ביצוע הניסויים במכשירים מסתובבים )צנטריפוגה, לוח צבעים  2.5.15
דוק את סגירת הברגים יש לב או בגופים כבדים )משקולות( וכדומה(

ואת קשירת החוטים. יש להרכיב חוט ביטחון נוסף ולבצע את הניסוי 
הסיכונים  של סקר וניתוח ורק ולאחר שנעשו במהירות מתונה בלבד

 .בניסוי ובמכשיר

תלמידים בין המכשירים ובין ה מרחק סבירש לוודא שנשמר י 2.5.16
)של תנועת  כדי למנוע כל סכנה. במקרים של חשש בהם הצופים

 תלמידיםועל ה מורהיש להגן על ה( צוצותגופים, התפוצצות, התזת ני
באמצעות שני מסכים שקופים גדולים מחומר פלסטי, עמיד בפני 

גובה  -ניפוץ. )המידות המומלצות למסכים: לצד שהמורה נמצא בו 
ס"מ;  75X75 -ס"מ; לצד שהצופים נמצאים בו  60ס"מ ורוחב  90

, ללא מסגרות, בתנאי שיהיה על בסיס מתאים, מ"מ 5 מסךעובי ה
 .חזק ויציב(

יהיו עמידים באש  חומרים דליקיםכלים המשמשים לעבודה עם  2.5.17
 ובעלי תו תקן מתאים.

כל מקרר, מקפיא או מצנן יסומן בסימון ברור המציין אם הוא  2.5.18
 מתאים או אינו מתאים לאחסון בטיחותי של חומרים דליקים.

 

 מכשירי חימום חשמליים(ו אש ,חימום )גזעבודה ב 2.2

ת וברשימעשה בהתאם להנחיות המפורטות יחימום חומרים י  2.6.1
 לשימוש במעבדה. החומרים

או מכשיר חימום  גזמבער , יתהדלקת כוהלבבתי הספר היסודיים   2.6.2

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
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 על ידי המורה בלבד.תיעשה חשמלי 

או  גזמבער , הדלקת כוהליתבחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה   2.6.3
ידי התלמידים תיעשה אך ורק לפי הוראה  עלמכשיר חימום חשמלי 

 בקרתם. וב או הלבורנט מפורשת של המורה

באזורי אחסון חשמלי או מכשיר חימום  אין להדליק מבער גז  2.6.4
 דליקים.של חומרים ושימוש 

וודא כלשהו יש ל הפעלת מכשיר חימום חשמלילקת אש או לפני הד  2.6.5
 .אין חומר דליק בקרבת מקום כי

 התלמידים. חומרים חמים מעל ראשי להחזיקלעולם אין   2.6.6

בשעת חימום כלים או מכשירים אין להחזיקם ביד אלא באמצעות   2.6.7
 .חומר שאינו מוליך חוםמז מתאים, עשוי מאח

ולא  היד, לשלהבת ולגופים החמים את גבחימום יש להפנות  בשעת  2.6.8
 )ככל האפשר(. היד את כף

בעת חימום מבחנה יש להפנות את פי המבחנה באופן שהאדים   2.6.9
 היוצאים בזמן החימום לא יפגעו בצופים.

 מחוממת לא תהיה מלאה.מבחנה  2.6.10

 סידור לאיסוף נוזלים העלולים להשתחרר במקרה חימום.ש לעשות י 2.6.11

חימום כוסות כימיות וארלנמיירים ייעשה מעל רשת בלבד )אין  2.6.12
 להשתמש ברשתות אסבסט(.

הרחק מאש  ,אך ורק על פלטת חימום חשמלית יחומםנוזל דליק  2.6.13
 .גלויה

 מנדף לא יבוצע הניסוי.בהעדר  .לים יחוממו במנדףחומרים רעי 2.6.14

 אין להריח אדים של חומר כלשהו. 2.6.15

אין להניח גוף חם אפילו לרגע ללא הגנה או השגחה מעולה, כדי   2.6.16
 .כוויותלמנוע 

משטח כלים חמים יש להניח על משטח עמיד לחום/לאש, ולא על   2.6.17
 העלול להתלקח. שולחן עץעל פלסטיק או 

יש לייצב ולהבטיח מפני  ומכשירי חימום חשמליים יםמבערי גז נייד 2.6.18
 .יהיו תמיד רחוקים משפת השולחןויש לוודא ש הלנפי
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ומכשירי חימום אחרים ימוקמו על מבערי גז  ,פלטות חשמליות 2.6.19
ות וכד'( עץ, ארונ שולחנות באופן שבינם לבין חומרים דליקים )קירות

 .עמיד לחום/לאש יחצצו לוחות מחומר

את השלהבת רק כשהיא  במבער גז יש להשאירלהפסקה קצרה  2.6.20
יש לכבות להפסקה ממושכת  .(וייכוצהובה )כדי שיראו אותה ולא 

 את המבער.

מיד בתום  המכשיר לחימום חשמליאת מבער הגז או יש לכבות את  2.6.21
 בוערת כשאין בה צורך. להבה החימום, ואין להשאיר

 . לוודא כי ברזי הגז סגורים בסיום העבודה במבער יש 2.6.22

 

 חשמל עבודה ב 2.7

 באחריות יועץ הבטיחות על ידי כל התקני מערכות החשמל ייבדקו 2.7.1
ל פי חוק החשמל ותקנותיו ויאושרו עהרשות המקומית/הבעלות 

  .שנהפעם ב

מתקני הקבע החשמליים, לרבות החוטים ואבזרי החיבור, יהיו תמיד  2.7.2
בבידוד. יש להשתמש באבזרי תקינים ובלי כל ליקויים בחיבורים ו

 חשמל תקניים בלבד.

 24-בניסויים של תלמידים במעגלים חשמליים לא יסופק מתח מעל ל 2.7.3
 וולט.

ספר יסודי לא יהיה במתח -ידי התלמידים בבית-מכשיר המופעל על 2.7.4
וולט, אלא אם הוא מוגן בממסר זרם דלף )נגד  24-גבוה מ

 המורה. מיליאמפר ובהשגחת 30התחשמלות(, ברגישות של 

ה המתח המרבי המותר בניסויים במעגלים חשמליים בחטיבה העליונ 2.7.5
 אמפר. 7מוגן במפסק זרם של להיות ספק המתח ועל  ,וולט 24הוא 

 וולט יופעלו מכשירים תקניים בלבד. 220במתח של  2.7.6

ידי  ידי רשת חברת החשמל יופעל על מכשיר חשמלי המוזן על 2.7.7
יוודא  ואולאחר שהתו ובהשגחהמורה  התלמידים אך ורק באישור

תקין והתלמידים מכירים כראוי את השימוש הנכון בו  מכשירשה
 ויודעים את כללי הבטיחות.

אספקת הזרם לנקודות החשמל לשימוש התלמידים חייבת להיות  2.7.8
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 בפיקוחו של המורה, באמצעות מפסק ראשי שיהיה בשליטתו.

 24 אקווריום יופעל אך ורק במתח שלא יעלה עלציוד חשמלי של  2.7.9
 בתוך לשימוש המיועד ומוגן, מיוחד בעל בידוד כפול, שיהיהוולט או 

  מים.

 מים. יש למנוע מגע של כל ציוד אחר עם 2.7.10

או מכשיר חשמלי מקולקל חשמלי יש להפסיק את הפעלתו של מתקן  2.7.11
    ידי חשמלאי מוסמך. עד לתיקונו על

א אין להפעיל מנוע חשמלי )מאוורר, מערבל, בוחש וכו'( בלי לווד 2.7.12
  תחילה שאיש אינו עלול להיפגע ממנו.

 יש להימנע מאלתורים בחיבורים חשמליים. 2.7.13

 ולא יחצו מעברים. ים מעבירי חשמל לא יהיו על הקרקעחוט 2.7.14

 

 ת ציודבדיק 2.2

 להלן רשימת הציוד שיש לבדוק, בציון איש המקצוע הבודק: 

 

 הבודקאיש המקצוע  תדירותה הציוד הנבדק

 מתקני לחץבודק מוסמך ל שנתית לחץסיר 

 בודק מוסמך למתקני לחץ שנתית אוטוקלב

 נציג חברת ההתקנה של המנדף שנתית מנדף

 טכנאי גז מוסמך  שנתית (158ע"פ ת"י ) מערכת גז

 טכנאי גז מוסמך שנתית מכשירי חימום ובישול בגז

 חשמלאי מוסמך שנתית מכשירי חימום ובישול בחשמל

 סמךחשמלאי מו שנתית ציוד חשמל במעבדה

 

יועץ הבטיחות נדרשת יש לפנות אל  יעצות, לבירורים או לכל הבהרהלהתי
 .הרשות המקומית או הבעלותשל 
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  םחומריבעבודה  2.2

 כללי 2.9.1

חומרים במעבדה מחייבת הקפדה דקדקנית על כל הכללים בעבודה 
חובה  לציית להוראות  .בחומרים במעבדה ולאחסונםלשימוש 

 ומרים לשימוש במעבדה.העבודה הכתובות ברשימת הח

  – אסורים לשימוש במעבדההחומרים החומרים הנמצאים ברשימת 
כטרטוגנים, כאלרגנים חשודים כמסרטנים, כמוטגנים, החומרים 

לא יימצאו  ימוש בבית הספר, ולכןאסורים לש –כרעילים או 
 .מובתחו

, מעצם הגדרתם, עלולים לגרום לפגיעה בריאותית חומרים במעבדהה
חומר מסוכן יש לבצע לאחר בולפגיעה ברכוש או בסביבה. כל פעולה 

בחינה של כל הסיכונים הטמונים בחומר ובעצם הפעולה, ויש לוודא 
שונה המתאימים כי אמצעי המיגון, הנטרול, הכיבוי והעזרה רא

 .זמינים וכי ננקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים

דליקים נוזלים  החומרים יחולקו לקבוצות האלה: חומרים
ומתלקחים, חומרים רעילים, חומרים פעילים במים, גזים, חומרים 

חומרים קורוזיביים וחומרים  ,םאנאורגאניימחמצנים, מלחים 
 מיוחדים.

ת וברשימשאינם מופיעים  חומריםבבמקרה של צורך להשתמש 
 ,או אינה ידועה ורעילותם מוטלת בספק לשימוש במעבדה החומרים

 .ממפמ"ר המקצוע המדעילקבל אישור לשימוש בהם  חובה

יועץ נדרשת יש לפנות אל  הרההבלהתייעצות, לבירורים או לכל 
 .הממונה על הבטיחות במחוזאל בטיחות או ה

  טיפול בחומריםלהנחיות לעבודה ו 2.9.2

 ובחומרים שיש בהם סיכוןבשעת ביצוע ניסוי בחומרים   א.
המופיעות  חומרה יש להשתמש בכמויותלשימוש תחת אזהרה 

ות , לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בהנחיבהנחיות למורה
  .בחומרים אלהולהזהיר את התלמידים מהסכנה  למורה

 נוזלים תיעשה למטה מגובה העיניים. מזיגת .ב

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Betichut/betichutmaabadot.htm
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ניסוי יהיו בקבוקים המכילים חומרים נדיפים או דליקים בזמן  .ג
 סגורים היטב ורחוקים ממקור אש.

ם מבקבוקים יש להחזיק את תחתית בעת העברת חומרים נוזלי .ד
 השנייה. הבקבוק ביד אחת ואת צווארו ביד

בשעת מהילת חומצות יש לשפוך תמיד את החומצה לתוך  .ה
 המים.

פים יש להשתמש בכמויות קטנות של ניסוי בחומרים נדיבזמן  .ו
ידי פתיחת החלונות -חומר ולאוורר היטב את הכיתה על

 והדלתות.

נשפך על השולחן או על הרצפה חומר חריף כמו חומצה או  .ז
 ם רבים.יטוף אותו במבסיס, יש לכסותו בשכבה של חול או לש

ובין המסתכלים בה,  ערכת הניסוימרחק סביר בין יש לשמור על  .ח
כדי למנוע כל סכנה. במקרים של חשש )של התפוצצות, התזת 

באמצעות  תלמידיםועל ה מורהניצוצות או טיפות( יש להגן על ה
 ים מחומר פלסטי, עמיד בפני ניפוץשני מסכים שקופים גדול

 90גובה  -סכים: לצד שהמורה נמצא בו )המידות המומלצות למ
ס"מ;  75X75 -ס"מ; לצד שהצופים נמצאים בו  60ס"מ ורוחב 

שיהיה על בסיס  מ"מ, ללא מסגרות, בתנאי 5 מסךעובי ה
 .(מתאים, חזק ויציב

 קבלת חומר חדש  2.2.3

)מומלץ יש לפעול לפי השלבים הבאים עם קבלת חומר חדש  .א
 :(MSDSלהיעזר בכרטיסי 

 חומר זיהוי ראשוני, לפי התווית שעל יש לזהות את ה
 .האריזה

  מרכיבי החומריש לזהות את. 

  הסיכונים העיקרייםיש לזהות את: 

o י אש ופיצוץ נסיכו 

o סיכוני צריבה כימית.  

 אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת את  הכיריש ל
 .תקלות ותאונות



  

36 

 

 

 

 

 

 

 עזרה ראשונה במקרה של אופן מתן  הכיר אתיש ל
 .חשיפה לחומר

 במקרה של הרעלות  הרפואיות הנחיות את ה יש לברר
 או חשיפה חמורה.

 :לצורך קליטת החומר יש לפעול כדלקמן .ב

 החומר בספר המלאי )ממוחשב או ידני(. יש לרשום את 

 מקום אחסון לחומר בהתאם לכללי האחסון  יש לקבוע
הבטיחותי ובהתאם להנחיות המיוחדות של החומר 

 הספציפי )ובכלל זה הוראות היצרן(.

  האמצעים הדרושים למקרה את הציוד ויש להגדיר את
של תקלה )אמצעי מגן, אמצעי נטרול, אמצעי כיבוי( 

 ולוודא שיש מלאי שלהם במעבדה לפי הצורך.

  המשתמשים בחומר.יש לתדרך את 

 אריזה וסימון  2.2.4

ת ומסומנ יקלים יהיו ארוזים באריזה מקוריתהכימככלל רצוי ש .א
ם ועמידים בפני החומרים המסוכנים ויהיו במכלים יציבי כחוק

המאוחסנים בהם ובקיבולת מתאימה. בכל מקרה שהדבר 
לצורך לימודי  אפשרי רצוי להעדיף אריזות מחומר בלתי שביר.

 לקבל חומרים ארוזים מהמרכז לפיתוח אפשרביולוגיה ה
 ולתמיכה  במעבדות בבתי הספר.

 ריזההאעל תאים לכמות החומר שבתוכה. לההאריזה  על גודל .ב
 עמוד בהעברה ובאחסון.ליציבה וחזקה ו להיות

במקרה של עיוות או שבר באריזות כימיקלים יש לפנות את  .ג
החומר באריזתו לאתר הארצי לסילוק פסולת רעילה ולא 
להשתמש בו. במקרה של אריזה נפוחה יש להיזהר שמא 

 התרחשה ריאקציה והחומר עלול להתפוצץ.

. על התווית מודבקת היטבזה תהיה תווית סימון על כל ארי .ד
שם הו IUPAC: שם החומר )לפי לפחות יירשמו הפרטים האלה

, אזהרה מפני סיכוני החומר תהמולקולאריבעברית(, נוסחתו 
 , תאריך תפוגת התוקף לחומרבעברית, שם היצרן או היבואן
 וטלפון לבירור פרטים נוספים.
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אריזה שתוויתה נפלה תפונה לאתר הארצי לסילוק פסולת  .ה
 רעילה.

 .משומשתאין להדביק תווית חדשה על אריזה  .ו

כל האריזות תהיינה סגורות בפקק מקורי באופן שיימנעו כניסת  .ז
אוויר, לחות, התנדפות ושפך. אין להשתמש בתחליפים ארעיים 

 לסגירת אריזות.

הארונות, המגרות  כל החומרים המאוחסנים במעבדה, מדפי .ח
לטים ברורים זרים השונים יסומנו בשוהמכלים של האב

 ועמידים בפני רטיבות וכדומה. 

על כל כלי המכיל חומר )כדוגמת בקבוק, צנצנת וכו'( יסומן  .ט
 תוכנו, ותצוין אזהרה אם החומר רעיל או דליק.

 פעם בשנה לפחות תיערך ביקורת הסימון והשילוט.  .י

 חומרים וןאחס 2.2.5

 כללי .א

 .ייעודי נפרד מהמעבדהחדר אחסון ב חומרים יש לאחסן (1

 .לא יימצא במקלט או במרתףחדר אחסון החומרים  (2

הכימיקלים תהיינה סגורות  אחסוןלחדר הדלתות  (3
 ,ונעולות בפני כל התלמידים ובפני כל גורם בלתי מורשה

 בורנט בלבד.לוהכניסה תהיה מותרת למורה ול

 .יהיו מסוג העמיד לאשדלתות ה (4

 לא יימצאו מקורות חום או אש גלויה. חדר האחסוןב (5

הכימיקלים ישולט בסמלי אזהרה, לפי  אחסוןל חדרה (6
מהות הסיכונים של החומרים המאוחסנים בתוכו; 

"זהירות, רעל!", "חומרים דליקים!", "חומרים למשל: 
 וכו'. משתכים!"

אפילו בחלקם בלבד או לזמן קצר  -מעברים  חסמוילא י (7
 .במכשירים, בחומרים ובחבילות כלשהן -מאוד 
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תהיה תואמת תאוחסן כמות החומרים שתירכש ו (8
על פי תכנית הלימודים כמות הדרושה לעבודה שוטפת ל

 המאושרת.

כפי , רשימת מלאירשמו ביכל החומרים יקוטלגו וי (9
 .לעיל 2.1.3-שמוגדר ב

 לעיל.  2.9.4-בכפי שמוגדר ויסומנו  רזויאיכל החומרים   (10

   ( MSDS) י בטיחותמידע  כרטיס היהלכל חומר י  (11
חדר גדו בתיק שיימצא ב. הכרטיסים יאובעברית
באזור על השולחן של הלבורנט, ובנוסף  ,ההכנה

 /מנהל אשכולבחדרו של מנהל המוסד החינוכי האחסון
 .פיסה/תפוח פיסה

, ורכז המקצוע הלבורנט ל ידינוהל ערשימת המלאי ת  (12
 יערוך מעקב.

ירשמו בספר יהחומרים  סטוכל שימוש ושינוי בסט  (13
המבצע )לרוב על ידי  יחתמוי, ובליווי תאריך ,המלאי

 לבורנט(.

את תוקפם של כימיקלים כל חצי על הלבורנט לבדוק   (14
שאין צורך בהם שפג תוקפם או חומרים שנה ולפנות 

 .לאתר הארצי לסילוק פסולת רעילה

בארונות שיש בהם ציוד מעבדתי  חומריםאין לאחסן   (15
 או ציוד אחר. 

ה על מדפים, ובסוף כל מדף יהי ש לאחסןכימיקלים י  (16
 מעצור למניעת נפילה של אריזות חומרים.

באריזתם המקורית או  אוחסנואבזרים מתגלגלים י  (17
 מ' לכל היותר. 1.50בקופסאות מסומנות ובגובה של 

 אין למלא את אריזות הנוזלים עד לשפתם.  (18

מכלים גדולים או ציוד כבד יש להניח על המדף   (19
 התחתון, כדי למנוע את נפילתם.

סון חומרים מסוכנים, אין לאחסן אם קיים מקרר לאח  (20
בו דברי מאכל. אם המקרר אינו מוגן מפני פיצוץ, אין 
לאחסן בו חומרים דליקים. אחסון אריזות של חומרים 
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מסוכנים במקרר ייעשה תוך הקפדה שהמכלים סגורים 
 היטב.

העובדה שקרני השמש הפוגעות תת את הדעת על יש ל  (21
)אפקט של  במכלים המלאים נוזלים עשויות להתרכז

 זכוכית מגדלת( ולגרום להתלקחות.

באופן  ,חומרים במעבדהיאוחסנו חדר אחסון בהעדר   (22
בארונות במעבדה או בחדר ההכנה.  ,זמני בלבד

הארונות יהיו מחומר עמיד בפני כימיקלים )למשל 
לא יהיו מעץ חשוף. בארונות ומחומרים פלסטיים(, 

ות אדים סגורים ייפתחו פתחי אוורור למניעת היווצר
הארונות יהיו נעולים, והמפתח יימצא  בריכוז גבוה.

בידי המורה או הלבורנט, ומפתח נוסף יימצא במשרדו 
 .פיסהפיס/תפוח הכי/אשכול מוסד החינוהשל מנהל 

 נוזלים דליקים ומתלקחיםאחסון   ב.

ן חומרים רעילים וחומרים דליקים בארויש לשמור  (1
 –אזהרה  שלט ש לקבוענפרד ונעול. על הארון י

ו תותר פתיחתו –" !"זהירות, חומרים דליקים ורעילים
 .לבורנטאך ורק ל

יש לאסור עבודה באש גלויה והפעלה של מקורות  (2
 ליצירת ניצוצות באזור האחסון.

בארונות מיוחדים  ןיש לאחסנוזלים דליקים ומתלקחים  (3
או המתאימים לתקנים המקובלים לחומרים דליקים 

)למניעת היווצרות ריכוז  יםבארונות מתכת מאוורר
 .(נפיץ

)אתר, בנזין וכד'( חייבים  ומתלקחים חומרים דליקים (4
להיות במדף העליון. בדרך זו האדים יכולים להיפלט 
דרך חורי האוורור, והם לא יבואו במגע עם חומרים 

 אחרים בארון.

נוזלים דליקים ליד אמצעי כיבוי מתאימים יש למקם  (5
 .ומתלקחים
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ליצור פראוקסידים יש לפתוח את  בחומרים העלולים (6
 לפני השימושמכסה הכלי בזהירות ובאיטיות ולבדוק 

 אם יש בו פראוקסידים. בחומרים

יש להפריד בין החומרים לפי אמצעי הנטרול שלהם  (7
יש להפריד מאמינים  תיגליציאלטית י)למשל, חומצה אצ
 אורגניים דליקים(.

 חומרים רעיליםאחסון  .ג

בהתאם לאופי הטיפול  על המדפיםיופרדו רעילים חומרים 
 בשפך או בדליפה:

 נטרול על ידי בסיס 

  מחמצןעל ידי נטרול 

 נטרול על ידי חומצה 

 נטרול על ידי חומרי נטרול מחזרים 

 איסוף 

 ומרי נטרול מיוחדים.נטרול על ידי ח 

 חומרים פעילים במיםאחסון   ד.

 , על ידימנוזלים בהפרדה מלאהחומרים אלה  יש להפריד (1
 . ם במכל משניאחסונ

 .מנוזלים בפאזה מימיתחומרים אלה  יש להרחיק (2

 .ממקורות מים )כמו מתזים, אם יש(אותם  יש להרחיק (3

 .נוזל פרפיני בתוךיש לאחסן מתכות אלקליות  (4

 לפי אמצעי נטרולחומרים  תהפרד .ה

איזופרופיל  נעשה באמצעותמתכות אלקליות נטרול  (1
 .אלכוהול

בעזרת תמיסות שה נע הידרידים ואלקיל מתכותנטרול  (2
 .בסיסיות
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כלורידים והלידים אחרים, כגון אלומיניום כלוריד, נטרול  (3
יל כלוריד פוספוריל כלוריד, פוספורוס פנטה כלוריד, תיונ

 .יםבאמצעי נטרול בסיסינעשה  ,ועוד

 ,חומצות היגרוסקופיות, כמו חומצה גפרתית מרוכזתנטרול  (4
על מדף  אחסוןבאמצעות ו יםבאמצעי נטרול בסיסינעשה 
 בקבוצת "חומצות". ,נפרד

ים ואלקיל מתכות יאוחסנו בארון דרידימתכות אלקליות, ה (5
 .כלורידים והלידים של מתכות מעבר נפרד מ

 הםושימוש ב גזים אחסון  ו.

פחמן דו חמצני, גז  אפשר לאחסן בגלילי גז את הגזים (1
 .בישול, חנקן והליום בלבד

 .712 קן הישראליבתגז יעמדו הגלילי  (2

 הנחיות הספציפיות של היצרן.עבוד על פי היש ל (3

 מאובטחים ומוגנים. גלילי גזיש להקפיד לעבוד עם  (4

יוצבו מחוץ למעבדה, יהיו כל הגלילים המכילים גזים  (5
 מסורגים ויותקנו להם מגופי ניתוק חיצוניים.  מגודרים או

אזור האחסון של גזים יהיה מאוורר ובשאיבה מתמדת )יש  (6
 חמצן!(.-להיזהר שלא תיווצר אווירה דלת

גז )ולא להניחם הגלילי את יש להעמיד או להשכיב  (7
 ., לייצבם ולשלטםלקיר אגנםולבאלכסון( 

יש לסמן על הגליל את שם הגז, את סוג הסיכון והנחיות  (8
 בטיחות.

 יש להקפיד על אחזקה מונעת בטיפול בברזי הגליל.  (9

 , מחשש לפיצוץ.גז ם של גליליאין לשמן ברזי  (10

 אין לפתוח גלילי גז במקום סגור.  (11

 גזים רעילים וקורוזיביים ייפתחו רק במנדף מתאים.מכלי   (12

י לכל אזור אחסון גזים לפי יש להתאים את אמצעי הכיבו  (13
 סוג הסיכון. 

 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=0efb55c4-d00a-4ee2-9ed2-9f6afeb1c3b0
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  – יש להפריד בין  (14

 גזים רעילים; 

 גז אצטילן ,ם, כגון גז בישול גפ"גזים דליקים; 

 תחמוצת-גז חנקן או גז דו ,גזים העלולים לגרום חנק-
 (;CO) פחמןה-תחמוצת-או גז חד (CO2)הפחמן 

 גזים קורוזיביים; 

 ןגז חמצ ,, כגון אוויר יבשגזים מחמצנים.  

 חומרים מחמצניםאחסון  ז.

בנפרד מחומרים דליקים  ן חומרים מחמצניםיש לאחס (1
 ומחומצות.

ממתכות, מקטליזטורים  חומרים מחמצנים יש להרחיק (2
 מתכתיים וכו'.

 םאנאורגאניימלחים אחסון   ח.

אין לכלול מחמצנים, ציאנידים,  אנאורגאניים באחסון מלחים
 מים לקבוצות אחרות.מלחי באריום, פוספידים וכו' המתאי

 חומרים משתכים )קורוזיביים(אחסון  .ט

 יש להפריד בין חומצות לבסיסים. (1

 : יש להפריד בין חומצות חזקות לחומצות נדיפות )למשל (2
HCl ו- H2SO4.) 

 .החומצות השונות באחסון משנייש להפריד בין  (3

בארון חומרים מאכלים )חומצות, בסיסים וכד'( יאוחסנו  (4
במדף התחתון, כדי (, 3 ' סיכוןקב)מליקים נפרד מחומרים ד

 שלא יישפכו על חומרים אחרים.

במרבית המקרים אפשר לאחסן בסיסים )במיוחד מוצקים(  (5
, אך כל יחד עם מלחים אנאורגניים או עם חומרים רעילים

בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם יועץ  .בחן לגופוימקרה י
 הבטיחות.
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 פינוי חומרים  2.9.6

כלים מתאימים לאיסוף שפכים עמדת פינוי ו יימצאודה בכל מעב
לאתר מורשה  ויפונו להנחיות להלןבהתאם ייאספו  השפכים .כימיים

על ידי הרשות  לאיסוף פסולת מסוכנת )רמת חובב או אתר אחר(
 :המקומית/ הבעלות

 הלבורנט.  יבצעאת ניהול פינוי הפסולת במעבדה  .א

 של החומר. MSDS-היש לפנות את החומרים על פי הנחיות  .ב

 רשם ותקוטלג.יכל הפסולת המיועדת לפינוי ת .ג

לפנות לאתר פינוי הרשות המקומית/הבעלות  לע את הפסולת .ד
 .פסולת מורשה

 .פסולת עמדתשה לייע הדורשים פינויחומרים פינוי פסולת של  .ה
 ."עמדת פינוי, חומרים מסוכנים!"העמדה תשולט בשלט 

 ג ידם של התלמידים.עמדת פינוי הפסולת תהיה הרחק מהיש .ו

 העמדה תמוקם במקום מאוורר ונגיש. .ז

איסוף כימיקלים ייעשה במכלים שלמים ונקיים, שהם עמידים  .ח
 בפני החומרים.

או  מעצרה מתאימה לאחסן את כל מכלי הפסולת בתוך יש .ט
פלסטיק לקליטת שפך. כל גיגית תכיל קבוצת חומרים  גיגיותב

 .מסוכנים אחת ותורחק משאר הקבוצות

עם אמבט  כלי הפסולתלריכוז מה ולת כימית מומלצת עגללפס .י
 .מ' 0.85X0.6מדים של במלמניעת דליפה 

הנדרש  , על פיאחסן פסולת בצורה מסודרתליש לארגן ו .יא
בדומה לאחסון שנעשה לפני  ,מאופיים של החומרים הללו

 השימוש.

יש להפריד בין סוגי הפסולת השונים לפי עקרונות האחסון  .יב
 הבטיחותי. 

חומר יסומן בשמו, ויירשמו הסיכונים הטמונים בו )למשל: כל  .יג
 "פסולת דליקה", "פסולת רעילה" וכיו"ב(.

 . אסור מגע ביניהםשהיש להימנע מערבוב חומרים  .יד
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 חומרים לא מזוהים יפונו באריזתם המקורית. .טו

פסולת מוצקה או נוזלית יש לשפוך לכלים המיוחדים לה )מחרס  .טז
 לכיור.(, ולא או פלסטיק או מזכוכית

אותם  ואין לטמון ,אין לשפוך את תוצרי הניסוי למערכת הביוב .יז
 בחצר או בכל מקום אחר. 

מידת  פסולת של חומצות ובסיסים אפשר לנטרל עד לקבלת .יח
. ברמה זו מותר להזרים את הפסולת (pH 9-6) 9-6חומציות 

לביוב עם כמויות גדולות של מים )פרט לחומרים המכילים מלחי 
סולפאטים, כלורידים, פלואורידים ודטרגנטים מתכות כבדות, 

 קשים(.

ים, מתכות, מלחים והלידים יש יפסולת של חומרים אורגנ .יט
לאסוף במכלים בפינה ייעודית במחסן הכימיקלים ולפנותם 

באמצעות הרשות  לאתר הארצי לסילוק פסולת רעילה במרוכז
 ./הבעלותהמקומית

 שפך ואיסוףאמצעי נטרול  2.9.7

  .רק לאחר פינוי התלמידים מהמקום ויבוצע פואיסוושפך  נטרול .א

איסוף השפכים בעמדה את יש למקם את אמצעי הנטרול ו .ב
מסודרת, משולטת, ועל כל אמצעי יירשם מהו ולמה הוא 

 .משמש

 אין לערבב בין החומרים המנוטרלים השונים. .ג

 חומצות ובסיסים אין להכניס למכלי מתכת. .ד

 אלאחזקות בריכוז גבוה  אין לנטרל בסיסים באמצעות חומצות .ה
 חלשות או חומצות בריכוז נמוך. חומצות באמצעות

  – יכללו וופינוישפך האמצעי איסוף  .ו

 עמיד בפני  חבית או מכל לאיסוף פסולת מסוכנת(
 ;עם מכסהומחמצנים( חומרים קורוזיביים 

 מטאטא ויעה לאיסוף; 

 ספיגה מכל עם חול יבש או שרוולי; 
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 רים מסוכנים" ומדבקות תוויות לסימון "פסולת חומ
 לסימון סוג החומר והסיכון בו. 

או סמוך לארונות האחסון יימצאו אמצעי נטרול  חדר האחסוןב .ז
  :כדלקמן

 יםאלכוהולי/אמצעי נטרול בסיסיים  

מומלץ להשתמש בערכות  רים כגון נתרן הידרוכסידיחומב     
 .-SORB TEALכדוגמת  ,ימות בשוקיהקמתאימות  נטרול

 ול חומצייםאמצעי נטר  

 כגון חומצתת חומצוו לאלכוהוסים )אצטון, שפך של ממ       
חומצה גופרתית בריכוזים בריכוזים השונים,  מימן כלורית
 זים השונים( יטופל באמצעותמצה אצטית בריכווהשונים וח

. "גק 4-1המופיעים באריזות של  יפייםספצ נטרולחומרי 
 חומר המנוטרלטרול יש לאסוף את הלאחר ביצוע פעולת הנ

 פוליאתילן. לארוז אותו בשקיותו

  לחומרים בסיסיים  נטרולאמצעי 

מומלץ להשתמש  נתרן הידרוכסידי בסיסיים כגוןחומרים ל     
 ימן כלוריתמ בקבוק חומצתבחומצה ציטרית או  שקיתב

 . 10%של  מרבי )חומצה הידרוכלורית( בריכוז

 

 

חיידקים , בעלי חיים, צמחים) עבודה עם יצורים חיים  2.12
 ופטריות(

 כללי 2.10.1

ה לביולוגיה הרשומות כל הנחיות הבטיחות לגבי עבודה במעבד
הנחיות זמניות לשמירה על בטיחות בעבודה "ובקובץ  בחוזר הכללי

תקפות גם לגבי עבודה עם תאים חיים וגם עם   "במעבדה לביולוגיה
בסעיף זה נוספו הנחיות ייחודיות, כמפורט מיקרואורגניזמים. 

 להלן: 

קיים חשש כלשהו של סיכון  אם ניסויאין לתכנן ולבצע  .א
 .תי לתלמידים, ללבורנטים או למוריםבריאו

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XWHMkd5i6F0J:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EE9E539B-4D7E-40FF-90D0-01CB58B360B8/134080/692.doc+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XWHMkd5i6F0J:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EE9E539B-4D7E-40FF-90D0-01CB58B360B8/134080/692.doc+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XWHMkd5i6F0J:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EE9E539B-4D7E-40FF-90D0-01CB58B360B8/134080/692.doc+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
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בעלי  של בהם בדם אדם או בדםמשתמשים שאין לבצע ניסויים  .ב
חיים, בהפרשות מגופם של בני אדם או בהפרשות מגופם של 

 בעלי חיים. 

 ייעשו על פי הנחיות בחוזרבבעלי חיים ותצפיות ניסויים  .ג
יישום החוק לפיקוח על ", 9.4-1)א(, סעיף 1הוראות הקבע סא/
 ".ניסויים בבעלי חיים

בחוזר  ראה) הספר לצורך נתיחה לא יומתו בעלי חיים בבתי .ד
 הנ"ל(. 

        עבודה עם מיקרואורגניזמים )חיידקים ופטריות( 2.10.2 

לעבודה וגיה מכשור וכלים המתאימים אין במעבדה לביול אם .א
לבצע ניסויים  אסור –סיר לחץ( סטרילית  )כולל אוטוקלב/

 .מיקרואורגניזמיםב

לעבוד עם מיקרואורגניזמים גורמי אסור במעבדות בתי ספר  .ב
 . מחלות

שזהותם וממקור ידוע /פטריות לעבוד עם חיידקים יש ככלל .ג
ות באדם, אך רוב המיקרואורגניזמים אינם גורמי מחל. ידועה

בתנאים מסוימים מיקרואורגניזמים שאינם גורמי מחלות 
כל יש לעבוד עם  לכןיכולים להיות פתוגניים. 

 .משנה זהירות ובתנאים סטרילייםב המיקרואורגניזמים

מיקרואורגניזמים מחייבת השגחה  עםשל תלמידים  העבוד .ד
 .צמודה של מורה מנוסה או לבורנט מנוסה

קים התרבות של מיקרואורגניזמים יש לביצוע ניסויים הבוד .ה
להשתמש במיקרואורגניזמים המסופקים על ידי מקור מהימן, 

 המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בתי הספר העובד בשיתוףכמו 
  הפיקוח על הוראת הביולוגיה. עם

חיידקים  ,מוצק-מזון-או על קרקע ,אסור לגדל בתרבית נוזלית .ו
גוף האדם מ (ו'שתן, צואה וכ)דם, מוגלה,  מהפרשות או מנוזלים

 של בעלי חיים. פםגומאו 

אין להשתמש באגר דם כקרקע מזון לגידול חיידקים מפאת  .ז
 הסיכון הגדול להתרבות חיידקים פתוגניים. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
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בהן מיקרואורגניזמים שזהותם גדלו ש אסור לפתוח צלחות .ח
כשהצלחות  . יש להתבונן במיקרואורגניזמיםאינה ידועה

 סגורות.

ממים , מפסולת ביתית, מקרקע חיידקים ולגדללבודד אין  .ט
ממזון אפורים, ממקורות מים כגון מי נחל, מאגר, ביצה וכו', 

  עלול להכיל חיידקים פתוגניים.האו מכל מקור אחר מזוהם 

קר את כל הציוד )פרט לציוד שנרכש סטרילי( ומצעי המזון ע  יש ל   .י
ים באוטוקלב )או בסיר לחץ(. יש להקפיד לא להכניס חומר

יש כמו כן לאוטוקלב.   אקונומיקה( כגון) כימיים מסוכנים
מכירים את כללי הבטיחות בעבודה עם  תלמידיםוודא שהל

 ועובדים על פיהם.  לבאוטוק

אם תלמיד היה חולה במשך תקופה ממושכת, או אם לאדם   .יא
בעיה במערכת החיסון, יש לדרוש שהתלמיד יש אחר מבני ביתו 

לעבוד עם  קבל אישורלפני שייתייעץ עם רופא 
 .מיקרואורגניזמים

)בעבודה  פעמי-כפפות לשימוש חדבחלוק וביש לעבוד  .יב
 אקונומיקה חובה להשתמש גם במשקפי מגן(.ב

 . ואורגניזמים בתרסיס או באירוסולאין לפזר מיקר .יג

שונים של פטריות עובש יש להשתמש במסכה  םסוגיבבעבודה  .יד
 פעמי.-לשימוש חד

 70%באתנול   את משטח העבודה לחטאיש לפני תחילת הניסוי   .טו
  .(122%)לא באתנול 

 .בקרבת אש גלויהין להשתמש באתנול א .טז

כלי כתיבה וכו' או באצבעות ביש להימנע ממגע בפה ובעיניים  .יז
 במהלך העבודה.

לפני תחילת העבודה יש להרחיק משולחן העבודה ציוד אישי  .יח
 כדי למנוע את זיהומו.

במקומות חשופים לפני  ריטותשעל יש להגן על פצעים או  .יט
 התחלת העבודה.
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כגון שבירה של כלי או שפיכה של  ,במקרה של תקלה בעבודה .כ
 , יש להודיע על כך למורהתרבית חיידקים על משטח העבודה

 .ולחטא את הידיים ואת משטח העבודה

כלים  הברורכדי למנוע טעות בזיהוי תרבית יש לסמן בצורה  .כא
 .הם תרביות חיידקיםיש בש

שולחן ניח בקרבת חיידקים יש לדאוג להבילת העבודה לפני תח .כב
 איסוף:כלי מהעבודה שני 

ים שנעשה בהם שימוש במעבדת לאיסוף חומר בקבוק/כלמ -
מצעי גידול, תמיסות, דגימות מהסביבה  כגון ,הביולוגיה

  (עיקור בסיום העבודה וריעב ים אלהחומר)

גם ) ים שבאו במגע עם תרבית החיידקיםלאיסוף כל כלמ -
  .(לים אלו יעברו עיקור בסיום העבודהכ

לים שבאו במגע עם תרבית אסור להניח על משטח העבודה כ .כג
 .כלים שנועדו לעיקורהחיידקים; יש להעבירם למ

"פסולת  במילים המסומנת שקית מיוחדתיש לרכוש  .כד
 בקטריולוגית להשמדה"

Bio-Hazard material) ) .פסולתשקית המכילה הטיפול ב 
 ."עיקור באוטוקלב" א,-2.10.3-בנחיות יתבצע על פי הה

יש בשאלות הקשורות לכללי עבודה עם מיקרואורגניזמים  .כה
 ביולוגיהלמפמ"ר הבסרט הדרכה ובדפי עזר שבאתר להיעזר 

תמיכה במעבדות בתי הספר לפיתוח ולביולוגיה במרכז הצוות וב
 בר אילן.וניברסיטת בא

 עיקור וחיטוי בסיום העבודה  2.10.3

בסיום העבודה המיקרוביולוגית חשוב לעקר ולחטא את כל 
 , כמפורט להלן:שנעשה בהם שימושהתמיסות, הכלים והמשטחים 

 עיקור באוטוקלב  .א

את כל הנוזלים המכילים חיידקים יש לאסוף  (1
גם בשלב זה אין למלא  לתשומת לב: בקבוק.ל/כלמל

 מנפחו. 2/3-הבקבוק יותר מ/כלמאת ה

את כל הצלחות המכילות חיידקים ואת  יש לאסוף (2
 מיוחדת לשקיתהמזוהמים פעמיים -החדהכלים 

http://www.bioteach.org.il/2011-07-29-16-10-05
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"פסולת  תסומן במיליםשקית ה) המתאימה לאוטוקלב
 ,בקטריולוגית להשמדה"

Bio-Hazard material , על פי הוראות היצרן תוכןו). 

ובו הנוזלים  בקבוקה/כלמהלאוטוקלב את יש להכניס  (3
השקית ואת כל שאר הכלים שהזדהמו את  ,שנאספו

 בזמן העבודה.

 פי הוראות היצרן-עלאת האוטוקלב יש להפעיל  (4
טיפול בפסולת ביולוגית )בישול לבהתאם להנחיות ו

 30מעלות צלזיוס במשך  130באוטוקלב בטמפ' של 
משך הטיפול כולו, , ודקות ובלחץ על פי הוראות היצרן

הזמן עד ליצירת תנאי הטמפרטורה והלחץ כולל 
 דקות(.  60יהיה  ,המתאימים

את הפסולת  ךיהשליש ל לאחר הטיפול באוטוקלב (5
את הנוזלים לביוב  ךושפלהמוצקה לפח האשפה, 

 .את הכלים לשימוש חוזר לשטוףו

 תמיסת אקונומיקה -עיקור עם חומר חיטוי  .ב

וג , מס5%היפוכלוריד -אקונומיקה יש להשתמש בתמיסת  (1
 מאושר על ידי משרד הבריאות.ה

משקפי מגן כדי בבכפפות ובחלוק, יש להקפיד על שימוש  (2
 הבגדים( מנזקי האקונומיקה.על להגן על הגוף )ו

מיד במכשיר אותן במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף  (3
 שטיפה.

  : יש לפעול כדלקמן לעיקור הנוזלים (4

  ק את כל הנוזלים המכילים חיידקים לבקבויש לאסוף
 בעל שנתות.

  עשירית  יףהוסלאת נפח הנוזלים המזוהמים ויש למדוד
 אקונומיקה. תמיסת  הנפח

 לביוב.לשפוך את הנוזלים לפחות ודקות  20 יןהמתיש ל 

 : יש לפעול כדלקמן לעיקור הכלים (5
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 אקונומיקה מהולה פי של נפח גדול  בעלדלי  יןהכיש ל
10. 

 ידקים לדלי צלחות פטרי שגדלו עליהן חי יסהכניש ל
 המכסה. סר מהןולאחר שה

 ס לדלי כלים שהזדהמו בזמן העבודה.יהכניש ל 

 דקות לפחות. 20 יןהמתיש ל         

 את הפסולת  יךהשלל ולא את הנוזלים לביוב וךשפיש ל
 המוצקה לפח האשפה. 

 לשימוש חוזר כלי הזכוכיתאת  וףשטיש ל. 

  משטח העבודהשל ועיקור חיטוי  .ג

 אש בקרבת מקום. שלא יהיה מקור יש לדאוג 

 על משטח העבודה מעט תמיסת אתנול בריכוז  קתציש ל
  !(.100%)לא  70%

 ח לו להתנדף.יהנלפזר את האתנול על כל המשטח ויש ל 

 לחטא אותןאו  סבוןבבמים ולרחוץ ידיים  הקפידיש ל 
 לפני היציאה מהמעבדה. בתכשיר חיטוי 

 צמחיםל מזיקיםהאורגניזמים עם עבודה עם צמחים ו  2.10.4

 הנחיות לעבודה עם צמחים  א.

סוג ורצוי המשפחה, החשוב  לברר את זהותו של צמח ) (1
מין( לפני שבוחרים בו לביצוע ניסוי, כדי להימנע מחשיפה ה

לחומרים רעילים. אפשר להיעזר במדריכי צמחים או במידע 
צמח " או ,"שראל ברשתי צמחיית" כגון , באתריםברשת
 במקרה של ספק יש לפנות למפמ"ר ביולוגיה. ."השדה

להשתמש בכפפות בהכנת מיצוי צמחי חובה בכל מקרה  (2
 בגלל חשש מתגובה אלרגית לחומרים שבו.

חלקי צמח של צמחים רעילים )כגון אם מבצעים ניסויים ב (3
כפפות בכל שלבי הניסוי. יש בחובה לעבוד  ,דטורה( הרדוף,

 לרחוץ את הידיים היטב לאחר ביצוע הניסוי. 

http://flora.org.il/plants/
http://www.wildflowers.co.il/hebrew
http://www.wildflowers.co.il/hebrew
http://www.wildflowers.co.il/hebrew
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בשעת ביצוע הניסוי אין להשתמש בכלים המשמשים לאוכל  (4
 מכיל אוכל.הואין לאחסן חלקי צמחים במקרר 

 לרסס מיצוי של צמחים רעילים. אסור (5

ל )למש ותביולוגיבעלי השפעות ס צמחים בחומרים וסיר (6
כפפות ולרסס יש לבצע ב או מעכבי פעולתם( הורמונים

למנוע שאיפה של החומר  או ליד חלון פתוח, כדי במנדף
 .ופיזורו באוויר במעבדה

מחים )כגון אורגניזמים המזיקים לצעבודה עם להנחיות   ב.
 תאיות, כנימות( -פטריות רב

 לסביבה. מזיקיםאורגניזמים הפצת יש להימנע מ (1

 פעמי.-ת מחייבת מסכה לשימוש חדעבודה עם פטריו (2

בתום הניסוי יש להדביר את המזיקים באמצעות חומרים  (3
  .)פטריות( או באוטוקלב)כנימות( כימיים 

 אין לאפשר לתלמידים לבצע פעולות הדברה. (4

ל אמצעי הזהירות כאת בשימוש בחומרי הדברה יש לנקוט  (5
להימנע ממגע עם החומר פפות כדי כהנדרשים, לעבוד עם 

להימנע מסכה לשימוש חד פעמי כדי משקפי מגן ו ועם
 התזה לעיניים. ממשאיפה או 

מבוגר  ידי עללפי כל כללי הבטיחות,  תבוצע ההדברהפעולת  (6
או איש  לבורנט או מורההסכמתו לבצעה )את שיביע 
 חממה(.

 

 כללי אחזקה של בעלי חיים וטיפול בהם במוסדות החינוך  2.11

זקים בו יותר מעשרה בעלי חיים או חי היא מקום או מתקן שמוחהפינת 
אקווריום  מספר כלשהו של בעלי חיים משלושה מינים או יותר.

 שמוחזקים בו דגי נוי אינו נכלל בהגדרה של פינת חי.

 41-2.4להנחיות בסעיף בהתאם  מוסד חינוכי שיש בתחומו פינת חי יפעל 
בסעיף ", וימוסד החינוכבעלי חיים ב)ב(, "3של חוזר הוראות הקבע עד/

יישום החוק לפיקוח על )א(, "1סא/ של חוזר הוראות הקבע 1-2.4
 ."ייםחעלי בבניסויים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2013-3-2-9-4-10.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2013-3-2-9-4-10.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa1ak9_4_1.htm
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     מים אפוריםבו מיםבעבודה  2.12

תייה או במים בכל הניסויים במי ש בכל בתי הספר יש להשתמש  2.12.1
ש להדגיש במקרה של שימוש במים מזוקקים י מזוקקים.

  .אסורים לשתייה ולחיטוי פצעיםתלמידים כי מים אלו ל

 . מכל מקור שהוא מים אפוריםב השימוש אסורי הספר בכל בת  2.12.2

להשתמש בתמיסות בעלות הרכב המדמה מים אפורים  מותר  2.12.3
ם )לדוגמה מים ואבקת כביסה או מי שנוצרו במעבדה לצורך הניסוי

 הדחת כלים(.ל ואבקה

, מים ממקורות שונים כדוגמת מי מאגרבכל מקרה של שימוש ב  2.12.4
יש לקבל את אישור המפמ"ר למקצוע וכו'  מי ביצה, מי נחל

 :אלהולפעול על פי הכללים ה המדעי

ביצה, למי המי לחל איסור על כניסת תלמידים למי המאגר,  .א
 הנחל וכו'. 

במקרה ניטרליות בכפפות חובה להשתמש בכפפות לטקס או  .ב
 ללטקס.  של רגישות

  .חובה להשתמש במשקפי מגן גם למרכיבי משקפיים .ג

להשתמש במשקפי  צריכים עעדשות מגיבים המרכתלמידים  .ד
 .מגן מסוג גוגל

רצוי כאלה שאינן חדירות  ,נעליים שלמותב לעבוד חובה .ה
 .למים

בדטרגנט )תמיסה לניקוי  בסוף הניסוי ינוקו כלי הניסוי .ו
 .כלים(

בתמיסת אקונומיקה  לאחר הניקוי ימולאוו ינוקו ניסויכלי ה .ז
של חלקים  3-אקונומיקה לאחד של חלק  במיהול ביחס של

פו במים זורמים טשיולאחר מכן י ,דקות 20משך לם מי
 דקות.  5-3-במשך כ

והצוות את ידיהם במים  תלמידיםירחצו ה לאחר הניסוי .ח
ובחומר ניקוי לידיים ולאחר מכן יחטאו את ידיהם בחומר 

  .(חיטוי )הנמכר בבתי מרקחת
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יטופלו בתמיסת אקונומיקה ביחס  שאריות המים מהניסוי .ט
 20מים למשך של חלקים  3-אקונומיקה לאחד של ק חל של

 . שפכו אל מערכת הביובייורק לאחר הטיפול  ,דקות

 

 בתוך בית )חומרים מסוכנים( ההתנהגות באירוע חומ"ס. 3
 הספר

  כללי 3.1

אחסון יכול לקרות כתוצאה ההכנה או בחדר האירוע חירום במעבדה, בחדר 
ומשרפה שנגרמה מריאקציה  מדליפת גז, משפיכת חומר נדיף, רעיל ודליק

חיות ולסדר של חומרים כימיים. בעת אירוע כזה יש לפעול בהתאם להנ
 ן:הפעולות המפורטים להל

 .יש לפנות את התלמידים ואת הנפגעים מן המקום 3.1.1

  ה:באופן מיידי ובמקביל לגורמים האליש לדווח   3.1.2

 מנהל המוסד החינוכי         •

 ית/קב"ט מוסדות החינוךמוקד הרשות המקומ • 

  המשטרה •

 מכבי האש •

  ם()אם יש צורך לטפל בנפגעים ולפנותמד"א  •

 .הבעלות •

 :להלן מספרי טלפון לשעת חירום 3.1.3

 04-8541900מוקד ההרעלות, בית חולים רמב"ם:  •

 100המשטרה:  •

 101מגן דוד אדום:  •

 102מכבי האש:  •

 103חברת החשמל:  •

 .106י: המוקד העירונ •
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יש לתלות במקום מרכזי וגלוי לעין שלט ובו ההנחיות לפעולה  3.1.4
 במקרה חירום ומספרי הטלפון לשעת חירום כמפורט לעיל.

 

 הנחיות לבעלי תפקידים 3.2

 פעולות מנהל המוסד החינוכי 3.2.1

 .ליו לדווח לגורמי החירום על האירועע א.

להטמעתם בקרב עליו לפעול לקיומם של נוהלי החירום ו ב. 
 .צוות העובדים והתלמידים

 .עליו לטפל בפינוי כלל האוכלוסייה ממקום האירוע ג.

עליו לנהל את פעולות החירום במעבדה עד להגעת כוחות  ד.
 .החירום וההצלה

עליו להעביר לידי כוחות החירום וההצלה תמונת מצב  ה.
הכוללת את תיאור האירוע, את הסיכונים במקום ואת 

 .שננקטו הפעולות

עליו לדווח למפקח הכולל, למפמ"ר או לפיקוח המקצועי  ו.
 במחוז על האירוע. 

 פעולות הרכז למקצוע המדעים 3.2.2

רום במעבדה ולהטמיע ליו לוודא את קיומם של נוהלי החיע א.
 .לצוות המעבדה בעת שגרהאותם 

עליו להתייצב במקום האירוע ולנהל את פעולות החירום עד  ב.
 .הל המוסד או כוחות החירום וההצלהלהגעת מנ

 .עליו לטפל בפינוי האוכלוסייה ממקום האירוע ג.

עליו להעביר לידי כוחות ההצלה תמונת מצב הכוללת את  ד.
תיאור האירוע, את הסיכונים במקום ואת הפעולות 

 .שננקטו

 פעולות המורה למדעים 3.2.3

וסייה עליו לסייע למנהל האירוע לטפל בפינוי כלל האוכל א.
 .ממקום האירוע

עליו לנהל את פעולות החירום במעבדה עד להגעת מנהל  ב.
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 .המוסד החינוכי או כוחות החירום וההצלה

עליו לתת מענה ראשוני לטיפול באירוע הבטיחות ולפינוי  ג.
 .הנפגעים

עליו להעביר לידי מנהל המוסד החינוכי או לידי כוחות  ד.
את תיאור האירוע, החירום וההצלה תמונת מצב הכוללת 

 .את הסיכונים במקום ואת הפעולות שננקטו

 פעולות הלבורנט/טכנאי המעבדה 3.2.4

 .עליו לסייע למורה לנהל את פעולות החירום במעבדה א.

 .עליו לסייע בפינוי המקום ב.

 .עליו לסייע בטיפול בחומרים, ובכלל זה נטרולם וסילוקם ג.

ת הבטיחות ובפינוי עליו לסייע בטיפול הראשוני בתקרי ד.
 .הנפגעים

עליו להעביר תמונת מצב הכוללת את תיאור האירוע, את  ה.
 .שננקטוהסיכונים במקום ואת הפעולות 

 

 הדרכות לבעלי התפקידים 3.3

האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום, בתיאום ובשיתוף עם   3.3.1
המינהל למדע ולטכנולוגיה ועם האגף למדעים, יסייע בקיום 

 .רכות לבעלי התפקידיםהד

על מנהל המוסד החינוכי מוטלת האחריות שכלל בעלי התפקידים   3.3.2
 :המפורטים להלן יעברו את ההדרכות ואת ההשתלמויות הנדרשות

 מנהל המוסד 

 הרכז של מקצוע המדעים 

 המורה למקצוע המדעים 

 הלבורנט/טכנאי המעבדה. 

 .מומלץ שגם התלמידים יעברו את ההדרכה

דרכות יושם דגש על הסיכונים ועל דרכי ההתמודדות עמם, על בה 3.3.3
הכרת החומרים המסוכנים ועל אופן ההתנהגות הבטיחותית 
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 במעבדה.

 

  ציוד החירום במעבדה 3.4

, בכל חדר מעבדה יהיו במקום ידוע ומשולט מספרי הטלפון לחירום  3.4.1
ת ערכ ,מטפה כיבוי )במעבדה ובחדר ההכנה( ,ערכת עזרה ראשונה

ספיגה, נקודה לאיסוף פסולת, סט של ציוד מגן אישי, מקלחת 
 .ומכשיר לשטיפת עיניים

ארון הציוד לחירום יהיה נעול, ומפתח יימצא בקופסת פריצה ליד   3.4.2
הארון, ובנוסף יימצאו בארון במשרדו של מנהל המוסד החינוכי 

 :האמצעים האלה

 שתי מסכות גז 

  2שני פילטרים למסכותA2B2E2K2P 

 כפפות  PVC 

 מגפי  PVC 

  שני בגדי מגן עמידים בפני חומרים מסוכנים )גם בפני
 (חומצות ובסיסים

  .שמיכות חסינות אש 

הציוד ייבדק על ידי הלבורנט או על ידי המורה לכימיה בתחילת  3.4.3
שנת הלימודים, ובכלל זה בדיקה ויזואלית של תקינות האמצעים 

 .ובדיקת תקפות הפילטרים

חר השימוש באמצעים הללו הם יישלחו לבדיקה אם אפשר לא  3.4.4
 .להמשיך את השימוש בהם או עדיף שיירכשו אחרים במקומם

 

 התלקחות אש במעבדה או במחסן החומרים 3.5

 כללי 3.5.1

לשרפה במעבדה או במחסן יש להתייחס כאל אירוע כימי על כל 
הקשור בכך. בשרפת כימיקלים נפלטים לאוויר אדי החומרים 
הנשרפים ותוצרי חמצון, פיח ושרפה שונים. בדרך כלל תוצרים אלו 

 .מסוכנים מאוד מבחינה בריאותית
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אין להתקרב למקור האש ולענן הנפלט ללא אמצעי מגן נשימתיים 
)רצוי חליפה עם מערכת נשימה סגורה ועם בלון חמצן( ובגדים 
דוחים קרינת חום. לכן שרפות גדולות תכובינה על ידי גורמים 
מקצועיים בלבד )שירותי כיבוי אש(, וצוות המורים והלבורנט יטפלו 

  .אך ורק בשרפות מקומיות לפני שאלו תתפתחנה ותגדלנה

 הטיפול בתלמידים 3.5.2

  ם.יש להרחיק את התלמידים מהמקו א. 

אחזה האש בבגדיו של תלמיד, יש לשטוף אותו בזרם חזק  ב. 
בקרבתה של של מים מברז המקלחת המותקן לצורך זה 

 .דלת היציאה מהמעבדה

המורה יכול לטפל בו רק אם  ,ידי כוויות נפגע התלמיד על ג. 
הפגיעה אינה קשה ועדיין לא הופיעו בועות גדולות בעור 

 .הנפגע

יש לשטוף את מקום הכווייה במים רבים ולכסות באגד  ד. 
 .סטרילי

ול כאשר הפגיעה קשה יותר, יש לחכות לטיפול מקצועי. טיפ ה. 
דומה יקבל תלמיד שנפגע על ידי חומר חריף הגורם לגירוי 

 .חזק של העור

 הטיפול באירוע 3.5.3

יש להודיע למנהל המוסד החינוכי על האירוע, והוא יזעיק  א. 
 .את מכבי האש ואת משטרת ישראל

 .יש לסגור את ברז הגז הראשי וכל מקור של אש גלויה ב. 

 .זיש לנתק מיד את החשמל ואת הג ג. 

ידי אדם הנמצא בקרבת המורה,  יש להזעיק מיד עזרה על ד. 
 .בזמן שהמורה עצמו מנסה להתגבר על האש עוד בתחילתה

יש לכבות כיבוי מקומי באמצעות מטפי כיבוי אש, בהתאם  ה. 
של  MSDS-, על פי כרטיס הלסוג החומרים הבוערים

 .החומר

וכן  ,לבדמתכות בוערות יש לכבות במטפה כיבוי למתכות ב ו. 
אין להשתמש באמצעי כיבוי על בסיס מים במקומות שבהם 
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 לא נותק החשמל.

 

 דליפת גז רעיל או דליק בתוך המעבדה  3.2

 הטיפול בתלמידים 3.6.1

  יש לפנות מיד את התלמידים מהמעבדה.

 הטיפול באירוע 3.6.2

 יש לכבות כל אש גלויה )אם היא קיימת(. א.

הראשי של הגז )אם יש אספקת י החיצוניש לסגור את הברז  ב.
 גז מרכזית(.

הראשי של מערכת החיצוני יש לנתק את הזרם במפסק  ג. 
 החשמל.

 אין להבעיר אש במעבדה עד לאוורורה המוחלט. ד. 

 

 דליפה או שפך של חומר מסוכן 3.7

יש לפעול בסדר בכל מקרה של דליפה או שפך של חומר מסוכן   3.7.1
של  MSDS-עומד בסתירה לכרטיס ה כל עוד אינו המפורט להלן

 החומר.

 הטיפול בתלמידים 3.7.2

  יש להרחיק את התלמידים ממקום האירוע. .א

 ,בסיס או חומצה ,ידי חומר חריף בעינו על נפגע תלמיד אם .ב
משטפת "מים באמצעות ל יש לשטוף את העין בזרם חזק ש

ידי הטיית -)מכשיר ייחודי לשטיפת עיניים( או על "עיניים
יד אל מתחת לברז פתוח. אחרי הטיפול ראשו של התלמ

 הראשוני יש להגיש לנפגע טיפול רפואי במהירות מרבית.

, יש לשטוף את גופו חומר כימיבגופו מנפגע תלמיד  אם .ג
דקות במקלחת  15במשך זמן רב ולכל הפחות במשך 

 .החירום

-אם תלמיד נפגע מחומר כימי יש לטפל בו על פי כרטיס ה .ד
MSDS של החומר. 
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 טיפול באירועה 3.7.3

ם עהצלה, בתיאום הגדול יטופל על ידי גורמי אירוע  .א
 .שירותי איכות הסביבה

אם יש נפגעים, ידווח מנהל מוסד החינוכי על המקרה  .ב
לרשות המקומית/לבעלות ולמפקח הכולל של בית הספר 

 במשרד החינוך במערכת דיווח תאונות תלמידים.

ור אש, אם מדובר בחומר דליק, יש להרחיק מיד כל מק .ג
)בתנאי שהמפסק  הצתה או ניצוצות ולנתק את החשמל
 חיצוני והניתוק ייעשה מחוץ למעבדה(.

במקרה של דליפת גז בישול יש לסגור מיד את ברז הגז  .ד
)בתנאי  הראשי וכל מקור חום או אש ולנתק את החשמל

 שהמפסק חיצוני והניתוק ייעשה מחוץ למעבדה(.

ם יינתן על ידי שירותי אישור כי המקום נקי וראוי ללימודי .ה
 איכות הסביבה או על ידי גורמי הצלה אחרים.

, והמנהל על האירוע מוסד החינוכיהיש להודיע למנהל  .ו
 יזעיק את משטרת ישראל.

אירוע מקומי יטופל על ידי המורה והלבורנט )או על ידי  .ז
 אדם אחר שימונה לכך( לפי הנאמר בהמשך. 

לפחות )אחד מהם טיפול בשפך ייעשה על ידי שני אנשים  .ח
טיפול בשפך יש להצטייד באמצעי מגן ל לבורנט או מורה(.

 כפפות ,ABEK-HgP3 מסוג )מסכה עם פילטר מתאים

 , מגפיים ובגדי מגן במידת הצורך(.PVCלטקס/ניטריל או 

יש לנטרל את השפך או לספוג אותו, בהתאם להנחיות  .ט
 המיוחדות של כרטיס הבטיחות.

 רל בעזרת חול או שרוולי ספיגהיש לספוג את החומר המנוט .י
איסוף פסולת מסוכנת בעזרת מגב. למכל  ולהניחו בתוך

חומצות או בסיסים שנוטרלו יש להכניס לג'ריקן מסומן 
 ולהמתין לפינוי מוסדר של חומרים מסוכנים.

יש לשלט את המכל בהתאם לתכולת החומר ובעזרת  .יא
 התווית "פסולת חומרים מסוכנים".

ולאוורר אותו היטב )יש לפתוח או  יש לנקות את המקום .יב
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 להפעיל ונטות(. 

לאחר סיום פעולות הנטרול יש להסיר את ציוד המגן באופן  .יג
שלא ייגע בעור. יש לשטוף בגדי מגן לפני הסרתם )פרט 
למקרים שבהם יש על הציוד שאריות של חומרים אסורים 

 במגע במים(.

ל אין להשתמש פעם נוספת בציוד מתכלה, כמו פילטרים ש .יד
פעמיות. ציוד אחר יש לשלוח ליצרן -מסכות או חליפות חד

 לבדיקת תקפותו. יש להצטייד בציוד מיגון חדש או תקין.

בכל מקרה יש לשקול את העדיפות של האיסוף והפינוי  .טו
 לעומת הנטרול, במיוחד כשמדובר במוצקים.

נטרול לא יתבצע כאשר במהלכו עלולה להשתחרר אנרגיה  .טז
נטרול כדוגמת נטרול חומצה רבה כתוצאה מפעולת ה

 באמצעות בסיס מוצק.

 נטרול יתבצע רק במקרים אלה: .יז

לצוות המנטרל )אין לבצע מזערי קיים סיכון כאשר  -
חומרי המוצא ו ריאקציות העלולות לגרום לנזק גופני(

 ;מסוכנים יותר מתוצרי הנטרול

תוצרי הנטרול קלים יותר לאיסוף )לפיכך לא כאשר  -
בעזרת חומרי נטרול בפאזה מומלץ לנטרל מוצקים 

נוזלית ובכך להקשות על הפינוי ועל האיסוף, אלא אם 
 ;כן אין אפשרות אחרת מבחינה בטיחותית(

עוסקים בחומרים מסוכנים מאוד, אשר עדיף כאשר  -
 לנטרלם מאשר לאסוף אותם )כמו חומצות חזקות(.

 

 רפואה 3.2

ובו חומרים יימצא ארגז או תיק עזרה ראשונה מעבדה  בכל חדר 3.8.1
להכיר את מקרי פציעה. על המורה בהרעלות ובכוויות ולטיפול ב

ם. תיק השימוש הנכון בהאופן את הפריטים שבתוך הארגז/התיק ו
 בחדר ההכנה.במקום גלוי ובולט  ,ראשונה יימצא בנפרדהעזרה ה

יש לרענן את תיק העזרה הראשונה פעם בשנה ולבדוק את תאריכי  3.8.2
 והמרכיבים. התפוגה של הציוד
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בכל מקרה של חשש כי תלמיד, לבורנט או מורה נפגע מחומר כימי   3.8.3
יש לתת לו טיפול מקומי לפי כרטיס הבטיחות של החומר, להזעיק 
את מד"א או להפנותו לטיפול רפואי בבית חולים, יחד עם כרטיס 

יש למסור פרטים על  הכרטיס )בהעדר מסויםהבטיחות של החומר ה
 נוסחה(.הכימי, ה שםההחומר: 

לעתים עלולים להיווכח בפגיעה שעות אחדות ואף ימים אחדים   3.8.4
 :לטיפול מקומי בנפגע דגשיםלהלן  לאחר החשיפה.

יש להסיר בגדים ונעליים נגועים )אין להסיר  :פגיעה בעור .א
ביגוד ונעליים שנדבקו לעור!( ולשטוף את העור בכמויות 

תר סימני כווייה ולכסות גדולות של מים עד הפינוי. יש לא
אותם בתחבושת רטובה במים. אם הפגיעה קשה יותר, יש 

להמשך טיפול רפואי  101להזעיק את מד"א בטלפון חירום 
 או לפנות לבית חולים.

יש לשטוף את העיניים ברציפות עד לפינוי  :פגיעה בעיניים .ב
)השטיפה בעיניים פקוחות( ולהפנות את הנפגע לטיפול 

 גיעה מושהית.רפואי מחשש לפ

אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, יש להשקות  :בליעה .ג
כוסות מים. יש להמשיך במתן מים לנפגע )כוס  3-אותו ב

דקות( בהתאם לחומרת הפגיעה ולהפנות  10-מים מדי כ
 אותו לטיפול רפואי במידת הצורך. אין להשקות נפגע

 חסר הכרה. מעורפל הכרה או

מגן ולפנות את הנפגע מאתר  יש להצטייד באמצעי :נשימה .ד
החשיפה. יש להושיב/להשכיב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע 
מתקשה בנשימה, יש להושיבו בגו זקוף ובמידת האפשר 
לתת לו חמצן )רפואי בלבד(. זאת על ידי אדם מוסמך לכך 
בלבד. אם הנפגע חסר הכרה, יש לבצע החייאה ולהפנות 

 אותו לטיפול רפואי מיידי.

יש לבצע את ההנחיות הספציפיות המוגדרות בכרטיס  מקרהבכל 
 .(MSDS) הבטיחות של החומר
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 טבלה לפירוט סימני הפגיעה והטיפול הראשוני בהם 3.8.5

 הטיפול סימני הפגיעה חומרה

 הרעלה כללית, גירוי בדרכי אמוניה

 הנשימה וצריבה בעין

לשטוף במים רבים ולהשקות במים 

 בכמות ניכרת

 להוציא לאוויר הצח , עייפותסימני הירדמות אתר

 לשטוף במי סבון,  כוויות בעור, הרעלה כללית בנזין

 לפנות באופן מיידי לבית החולים

 גפרית

 חמצנית-דו

, להוציא לאוויר הצח, להשקות במים צריבה בדרכי הנשימה, כאבי ראש

 לפנות מייד לבית חולים

)פגיעה בעין  כוויות חזקות בעור חומצה גפרתית

 !(מסוכנת

 לשטוף במים; 

למסור  –במקרה של פגיעה חזקה 

 לטיפול של רופא

 ; NaHCl3 1%לשטוף במים רבים עם  כוויות בעור או בדרכי העיכול חומצת חומץ

 להשקות במים רבים או בחלב

חומצה 

 חנקתית

 לשטוף במים רבים;  כוויות חזקות

 Na2S203 1% לשטוף בתמיסת

 מים רבים, לשטוף ב כוויות בעור חומצה מלחית

 לשטוף בביקרבונט או באמון פחמתי

 לשטוף במים רבים כוויות בעור חמצן-מי

 י גפר מימן

 ()מסוכן!

להוציא לאוויר הצח ולבצע הנשמה  כאבי ראש וחוסר הכרה

 מלאכותית

לתת לו  במקרה שהנפגע לא הקיא, הקאות הרעלה במקרה של בליעה, גפרתית נחושת

 חומר הקאה

 נתרן

 הידרוקסידי

 בור; -לשטוף במים רבים או במי כווייה בעור

לשטוף  –ן במקרה של פגיעה בעי



  

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .
מפרטי

ם 
המוקדם של המעבדה ולעבודות  ימבנתכנון הטכניים ל
 הבינוי בה

 וציוד קבוע היגיאומטרי 4.1

 מתחםה 4.1.1

יאטמו, או תיבנה להם שפה יכל פתחי הדלתות ברצפה  .א
 שתמנע דליפת נוזלים למקומות נמוכים יותר.

 ונוחה אלי גישה שתהיה באופןהציוד הקבוע והארעי ימוקם  .ב
 לפתח היציאה מכל נקודה. וכן תתאפשר גישה נוחה ומהירה

דות להחלקה בדרגת התנגו מישור אחדב יהיה הריצוף .ג
 .2279 התקן הישראלילפי  R-10שאינה פחות מאשר 

וכן גופי התאורה יהיו  ,יהיה נקי 'מ 2המעבר עד לגובה  .ד
 וגנים בתקרה.עמ

ים חדים בקירות חוץ ופנים בנו או יותקנו אלמנטילא י .ה
 .'מ 2 עד לגובה ,העלולים לפצוע תלמידים

 .אחד מטר ם העיקריים יהיהרוחב המעברי .ו

 הארונות לאחסון חומ"ס לא יהיו מעץ. .ז

פת חיצונית בנו עם מעטיי ,למעט פיר גז ,פירים אנכיים .ח
ייאטמו במעבר בין הפירים  עמידת אש למשך שעתיים.

 .הקומות

יש להתקין  ים פתוחים לכל אורכם,יידרש להתקין פיראם  .ט
דלת וכן  דלתות אש בכל הפתחים המקשרים פיר עם קומה,

 .דקות לפחות 30עמידת אש למשך 

 מעבדהה 4.1.2

 :כדלקמןגודל חדר המעבדה יתוכנן מומלץ כי א. 

תחת ברז מים ולמסור מיד לטיפולו 

 של רופא

 פנול

 )מסוכן מאוד!(

 כווייה חריפה

 

 לשטוף במים רבים

 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=1c061333-889e-442d-8bad-b22453975a85
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 בחטיבה העליונהבכיתה  תלמידים 24-ל 

 תלמידים בכיתה בחטיבת הביניים 32-ל 

 ביסודי. אם-גודל כיתתל 

, מתקן לשטיפת עיניים וכן מקלחת חירום נויותק הבמעבד .ב
 .לאזור העבודה בסמוך לכניסה

 .קבוע או מנדף נייד יימצא מנדף הבמעבד .ג

  .יימצא ארון עזרה ראשונה במקום גלוי ובולט הבמעבד .ד

 פחות.' למ 0.9פתח יהיה הרוחב  .ה

זו מזו ככל תהיינה שתי דלתות )מרוחקות לחדר מעבדה  .ו
 ן המילוט, כלפי חוץ.פתחנה עם כיווישתהאפשר( 

 .'מ 25המרחק לפתח המילוט לא יעלה על  .ז

 אחסוןהחדר  4.1.3

נפרדת למסדרון בנוסף לפתח  לחדר האחסון תהיה כניסה .א
 מעבדה.ל

 עם ציוד מעבדהעגלות עם חומרים ורוחב הכניסות יאפשר ל .ב
 להיכנס ולצאת בקלות.

 שלא יופרעובאופן יתבצע  חדר האחסוןהאחסון במעבדה וב .ג
 עה והלימוד כתוצאה מאחסנה מסורבלת.העבודה, התנו

כדי לא  אין למקם את ארון הכימיקלים ליד דלת היציאה .ד
 היציאה במקרה של שרפה. לחסום את

מדפים בארונות ובאצטבאות לאחסון ציוד וחומרים יותקנו  .ה
באופן שתימנע נפילת הציוד והחומרים המונחים עליהם. יש 

 נפילה.( למניעת "קנט"להתקין בקצה המדף פס מגן )

 .םיש להעדיף אחסון פריטים עד לגובה העיניי .ו

בדופן העליונה ובבסיס הארון חייבים להיות חורים  .ז
 שיאפשרו אוורור מתאים ופליטת גזים.

ת הכימיקלים ימוקמו במקום מאוורר ולא יחסמו ארונו .ח
דלתות, יציאות חירום, חלונות, ציוד כיבוי אש,  מעברים,

 פות חירום.ציוד נטרול, מקלחת עיניים ומשט
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באורך  תמוקם במקום מאוורר ונגיש חומ"ס לפינוי העמדה .ט
 .לכל הפחות 'מ 1.5וברוחב של 

 יש למקם בחדר ההכנה ארון ציוד חירום משולט. .י

 

 אמצעים למניעת שרפות 4.2

שמש לאחסון מיהיה בנוי בנייה קשיחה. אם הוא  חדר האחסון 4.2.1
  .לפחות אש למשך שעהו עמידים בחומרים דליקים, יהיו קירותי

דרגת . התפוצצותפני )ובכלל זה התאורה( יהיה מוגן מציוד החשמל  4.2.2
בהתאם לסוגי  – N.F.P.Aההגנה תיקבע ספציפית לפי הנחיות 

 החומרים, לרמת האוורור, לממדי החדר ולמקומות האחסון.

ימוקמו אמצעי כיבוי אש בהתאם לסוגי החומרים  חדר האחסוןב 4.2.3
 המאוחסנים בתוכו. 

מערכת כיבוי אש אוטומטית )רסס מים או גז  תהיהבחדר האחסון  4.2.4
 כיבוי(. 

מעל אזורים של  אין למקם מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים 4.2.5
 אחסון חומרים האסורים במגע עם מים )כגון מתכות אלקליות(. 

חמצני ומטפי -פחמן דומטפי ימוקמו מטפי אבקה,  חדר האחסוןב 4.2.6
 ה למתכות )במידת הצורך(.אבק

ימוקמו ברזי כיבוי וארונות כיבוי  ואו מחוץ ל חדר האחסוןב 4.2.7
 חדרי הספציפיים תיעשה לפי גודל התקניים. התאמת אמצעי הכיבו

 וסוגי החומרים בו, באישור שירותי הכיבוי וההצלה.

 חלק מבניין כיתות לימוד או ממבנה הפנימייהשהיא במעבדה  4.2.8
שראלי התקן הית לגילוי אש ועשן על פי ומערכות אוטומטי יותקנו
1220. 

 מייםשימוש בחומרים כיבה קיים שסיכון אש בעלת  מעבדה 4.2.9
אש" באמצעות קירות  כ"אגף דליקים, נדיפים או נפיצים תופרד

התקן י ל פע ,חצי שעהלאש  תעמידו עמידי אש לשעה וחצי ודלתות
 .1212 הישראלי

וטי צינורות, מובילים, צנרת לח ,כללי קירותרצפות או תקרות ומ 4.2.10
בחומרי  יוגנוויר וכו' ים, מובילי אוילחשמל ותקשורת, כבלים, תי

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=2bb30156-0326-42a2-bd43-64e983c369c9
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=2bb30156-0326-42a2-bd43-64e983c369c9
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=aa758246-d4fd-463b-843a-f4d5e2327cc3
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=aa758246-d4fd-463b-843a-f4d5e2327cc3
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=aa758246-d4fd-463b-843a-f4d5e2327cc3
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חלק  ,931 בתקן הישראליכמוגדר  ,אטימה עמידים למעבר אש ועשן
10.1. 

כל הגלילים המכילים גזים שונים יוצבו מחוץ למעבדה, יהיו  4.2.11
ויותקנו להם מגופי ניתוק חיצוניים. יש  ,יםמגודרים או מסורג

להציב את הגלילים ולשלטם בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 
 ולתקנים הרלוונטיים.

 במעבדה אש בוייעמדת כ 4.2.12

  היא כאמור לעיל, ו ,תקניתאש בכל מעבדה תותקן עמדת כיבוי
 יכולה להיות מרוחקת, אך בעלת כושר כיסוי של שטח המעבדה.

 מטפי  2שתוצב בפתח חדר מעבדה יימצאו  אשבוי יעמדת כב
 ק"ג כל אחד. 6אבקה בעלי קיבולת של 

  מערכת כיבוי ומטפים בהתאם לנדרש בנדרשת- MSDS  של כל
 חומר.

 

 חשמלה 4.3

 ויאושרו על ידי תקנותיובתקנות החשמל יעמדו בחוק החשמל וכל  4.3.1
 בודק חשמל מוסמך לפני השימוש.

ח של חדר המדעים יש להתקין מפסקי ביטחון לכל מערכת הכו 4.3.2
 מ' זה מזה.  5במרחק של 

 יש לוודא שיימצא מפסק בשולחן המורה. 4.3.3

תוגן מערכת  העלולים להתפוצץ באזור עבודה עם חומרים דליקים 4.3.4
 החשמל מפני התפוצצות )ובכלל זה תאורת מנדף(.

שלא יהיו בסכנת  ם, מפסקים וכפתורי בקרה ימוקמו באופןשקעי 4.3.5
את השקעים בכל גובה בהתאם  להתקין אפשר הירטבות מנוזלים.

 בתנאי שיהיו מוגנים ובטוחים., לצורך

  .מכאניתצנרת החשמל בכל מבנה תהיה מוגנת מפני פגיעה  4.3.6

בלי חשמל או תקשורת תהיה צנרת או תעלה המשמשת להובלת כ 4.3.7
 .728 התקן הישראלי ל פיע ,כבה מאליו"מסוג "

 

http://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=29A8EAA7-BB44-4F78-8122-2A819845D4B4
http://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=29A8EAA7-BB44-4F78-8122-2A819845D4B4
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 תאורהה 4.4

יש להתקין גופי  – מעל פתחים ובפרוזדורים –לאורך דרכי המילוט  4.4.1
תאורת התמצאות שיאירו הן את דרך המילוט והן את שלטי 

אספקת החשמל ב פעולתם תובטח גם במקרים של הפסקה ההכוונה.
 . 2.22חלק  ,20 הרגילה. גופי התאורה האלה יתאימו לתקן הישראלי

 למקם את כיתוב השלטים על גופי התאורה עצמם. אפשר 4.4.2

בגובה  ,לוקס בממוצע 10היה תעוצמת האור של תאורת החירום  4.4.3
 ., בכל אזור המיועד לכיסויהרצפה

לא תהיה תאורה המבוססת על נורות ליבון. בתי הנורות בפרוזדורים  4.4.4
שופות, ללא מגן. ח נורות הלוגן לא יהיוניעת סנוור. יהיו בעלי מגן למ

וכד'(, אלא רק  על גבי חומרים דליקים )כמו עץ מנורות לא יותקנו
 קני.בתוך בית מנורה ת

החלפתם בצורה את שתאפשר  באופןעשה יהתקנת גופי התאורה ת 4.4.5
 בטיחותית.

לוקס על  500עוצמת התאורה הנדרשת במעבדות לאורך זמן תהיה  4.4.6
 משטח העבודה. 

 

 וראוורה 4.5

שחומרים במעבדה תבטיח  רמערכת הפליטה ואספקת האווי 4.5.1
יכנסו שנית ילא  השמקורם בפעולות הנעשות במעבד מסוכנים

 .רלמחזור האווי

לכידה על ידי י סגירה או ל ידשחרור חומ"ס בתוך המעבדה יבוקר ע 4.5.2
 כדי למנוע ריכוז מסוכן של אדים למקורות הצתה.

ביעות. תכנון האוורור בק שימוש בחומ"ס תאוורר שיש בהמעבדה  4.5.3
בהם שמצויים יר ממקומות ומנע שאיבת אוישת יעשה באופןי

  .בהם בני אדםשנמצאים ים חומ"ס לאזור

 פעמים בשעה. 6יר לפחות ושים תהיה החלפת אויבאזורים לא מאו 4.5.4

 פעמים בשעה. 8לפחות  וירשים תהיה החלפת אוימאובאזורים  4.5.5

  .מ' 50של  ברדיוס ,וההמעל לנקודה הגב 'מ 3ארובות הפליטה יבלטו  4.5.6

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=8a8488e7-3831-41b9-ae94-1dd3e04de939
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יהיה מאולץ. פתחי יניקות  הכימיקלים חדר אחסון של אוורורה 4.5.7
האוויר יפנו לגג הבניין או לאזור שאין בו תלמידים או בנייני 

 מגורים.

ייפתחו פתחי יציאת עשן. פתחים אלו  הכימיקלים חדר אחסוןב 4.5.8
יכולים להיות חלונות מסורגים או פתחי "שובך" בתקרת המחסן. 

 על פי האישור של שירותי הכיבוי וההצלה.  ותחים ייקבעהפ

קירות עמידי אש פתחים לצנרת בתקרה ובצפה או רבמכללי ה אם יש 4.5.9
 .1חלק  ,1001 התקן הישראליי ל פיוגנו הפתחים ע ,אוורור

 

 מנדפיםה 4.2

 על שמירת כשירותם.ים ויש להקפיד על ניקוי המנדפ 4.6.1

תקן קנת מנדפים חדשים יש להקפיד כי הם עונים על דרישות הבהת 4.6.2
, לרבות מרחקים "מנדפים –בטיחות במעבדות , "1839 הישראלי
 .ומרווחים

הנפלטת  רמעבדה וכמות האוויהבמנדפי  ררות כניסת האווימהי 4.6.3
 מנע כניסה חוזרת. ייפלטו אל מחוץ לבניין ותישהמזהמים  יאפשרו

כל זמן שיש בו  נוכחיםהמנדף יגביל סיכונים אפשריים ויגן על ה 4.6.4
 .חומ"ס

ויאפשרו גישה נוחה יהיו מוגנים המפוחים,  לרבות ,חלקי המנדף 4.6.5
 לתחזוקה.

וידו באמצעים שיאפשרו קליטת כמויות קטנות מנדפי המעבדה יצ 4.6.6
 של נוזלים שנשפכו.

מומלץ  ;מעבר הכרחי ליציאהלא ימוקמו בסמוך להמנדפים  4.6.7
 בהם מועטה.התנועה שבאזורים  נםלהתקי

 חומר שיספק הגנה לנוכחים.ביזוגג  הואמנדף, חלון  אם יש 4.6.8

החלון המתרומם יובטח מנפילה מקרית. סגירתו חייבת להשאיר  4.6.9
 ס"מ בין מסגרת החלון לשולחן העבודה.  2של מרווח 

 נורית אדומה תצביע על מצב עבודה. 4.6.10

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/
http://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=2427EE5C-0638-4418-A8EE-0615FC81F548
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לוח שיעצור או יטה זכוכיות עפות או יוגנו בסבכה או ב פתחי המנדף 4.6.11
 נשלטת.-עצמים בוערים במקרה של תגובה בלתי

מנדפים ורכיביהם, החל בשולחן ועד לכיפת היניקה, ייבנו מחומרים  4.6.12
  בלתי בעירים.

שכבתית לפחות -השקופות יש להתקין זכוכית ביטחון דובמחיצות  4.6.13
 ניפוץ. ב םאו לוחות פלסטיים עמידי

 פעם בשנה על ידי טכנאי מוסמך שאושר על ידי קכל מנדף ייבד 4.6.14
  –. הבדיקה תכלול משרד החינוך

 בדיקה חזותית; 

 ;ניטור של ספיקת האוויר 

 ;בדיקת המהירות של כניסת האוויר 

  ה בכל פני המנדף.יר פנימואוהאימות זרימת 

 :הפרטים האלה במדבקה או בספר ניהול כל מנדף יסומנועל  4.6.15

  הבדיקהתדירות 

  הבדיקה האחרונה תאריך 

  וויר המוצעתאהמהירות כניסת 

  המפוח המשרת את המנדףמיקום 

 שם הבודק 

  העלולים להשפיע על  בדהעתנאים באזור עבודת המהשינוי
 ביצועי המנדף.

 גזהמערכת  4.7

 .158ישראלי הלתקן  יפותן בכפהגז תותקמערכת  4.7.1

גז יותקנו פתחי ניקוז בחלק התחתון התעלות צנרת בגז והבחדר  4.7.2
 .ים דליפת גז אל האוויר האטמוספריהמאפשר

 השימוש. מערכת הגז תיבדק על ידי מעבדה מאושרת לפני 4.7.3

 

 שילוטה 4.2

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/
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"עמדת פינוי, חומרים תשולט בשלט חומ"ס  לפינוי העמדה 4.8.1
. כל חומר יסומן בשמו, ויירשמו הסיכונים הטמונים בו מסוכנים!"

 )למשל: "פסולת דליקה", "פסולת רעילה" וכיו"ב(.

 משולט. יהיה חירוםהארון ציוד  4.8.2

כנית הפינוי והמילוט בשעת במעבדה יימצא שלט המורה על ת 4.8.3
 חירום.

הו ות המעבדה ולאזורי האחסון יז, לאזורי עבודת למעבדהוכניס 4.8.4
המזהירים את צוותי הכיבוי וההצלה מסיכונים ם שלטיבאמצעות 

 פה.מהשרשאינם קשורים ישירות לסיכון  ,נוספים

ימצא שלט המכיל שמות עובדים חיוניים ומספרי יבכניסה למעבדה  4.8.5
 טלפון לשעת חירום. 

תשולט בשילוט מתאים. כל קבוצה תאוחסן כל קבוצת חומרים  4.8.6
 במדפים נפרדים או בארונות נפרדים )בהתאם לכמות הקיימת(.

כל מקרר, מקפיא או מצנן יסומן בסימון ברור המציין אם הוא  4.8.7
 מתאים או אינו מתאים לאחסון בטיחותי של חומרים דליקים.

 לטיםשסוגי ה 4.8.8

יציאת לעל הכיוון ליציאה או  מורה :ירוק עם כיתוב לבן .א
 "יציאה" שלט יהיה הכיתוב על ה. בהתאם לצורך ,חירום

  ."יציאת חירום"או  "ליציאה"או 

 .לאגפים ללא מוצא : מורה על כניסהלבן עם כיתוב אדום .ב
  ."אין יציאה"על השלט יהיה  הכיתוב 

. הכיתוב על השלט על דלתות אש מורה :לבן עם כיתוב ירוק .ג
  .סגורה" חייבת להיות"דלת אש, יהיה 

ס"מ לפחות, ועובי  12יות צריך לה ב'-א' וגובה האותיות בשלטים  4.8.9
 ,ס"מ 3בשלט ג' צריך להיות גובה האותיות  מ"מ לפחות. 12הכיתוב 
 מ"מ לפחות. 7ועוביין 

ראיית השלטים במצבי חירום את אורה שתאפשר שתובטח תנדרש  4.8.10
 מילוט, לרבות מקור חשמל חלופי אמין.ובזמן 

 .בטיחות אשדרש להתקין שלטים גם על מתקני נ 4.8.11
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 פליטה של מעבדה" או –"זהירות  בכיתובמן מערכת הפליטה תסו 4.8.12
 .אסור לחסום" –פתח שחרור עשן "

זרימה של הכיוון את צים המראים את מערכת הפליטה בחיש לשלט  4.8.13
 גז, נוזל ואוויר דחוס. 

 שילוט  הנחיה למתקני הצלה  4.8.14
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 נספחים. 5

 רוםיון לשעת חומספרי טלפ רוםיהנחיות לפעולה במקרה ח :1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחיות לפעולה במקרה חירום

 פנה את התלמידים מהמקום. -

 דאג לפינוי הנפגעים מהמקום. -

 מנהל המוסד החינוכי; דווח ל:  -

                        ;מוקד הרשות המקומית 

                        ;הבעלות 

                           אירוע שרפה או חומרים מסוכנים(;       המשטרה )בעת 

                             ;)מד"א )אם יש צורך בטיפול בנפגעים ובפינוים 

                          .)מכבי האש )בעת אירוע שרפה 

 מספרי טלפון לשעת חירום

 1-722-55-22-22 מוקד שירותי עזרה ראשונה לתלמידים : -

 24-2541222חולים רמב"ם: מוקד הרעלות, בית ה -

 122המשטרה:  -

 121מגן דוד אדום:  -

 122מכבי אש:  -

 123חברת החשמל:  -

 . 122/122המוקד העירוני:  -
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ל להבטחת הבטיחות "מנכהעל קריאת חוזר  אישורטופס : 2נספח 
 במעבדה

 
 
 _____________________          ____________________         ____________________           

 שם מנהל בית הספר                  ישוב     ישם ה                      שם בית הספר                
 

אני כי קראתי את כל הכתוב בחוזר מנכ"ל להבטחת הבטיחות במעבדה ו מאשרהריני 
 . הוראותיו מתחייב לפעול על פי

 
שם ה תאריך מס'

 פרטיה
 חתימה תפקידה משפחההשם 

1      

2      
3      
4      

5      
6      
7      
8      

9      
10      
11      

12      
13      
14      
15      

16      
17      
18      

19      
20      
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 מסוכנים חומרים של הסיכון קבוצות סיווג: 3נספח 

 

שם קבוצת 
 הסיכון

מספר 
קבוצת 
 הסיכון

 סמלי הקבוצה

  1 חומרי נפץ
 

 חומר נפץ

  

  2 גזים
גז לא רעיל 

 לא דליק

  
 יק       גז דל

 
 גז רעיל

  3 נוזלים דליקים
 נוזל דליק

חומרים 
מסוכנים ה

מים  עם במגע 
או הנתונים 
להתלקחות 

 עצמית

4  
מסוכן 

במגע עם 
 מים

 
נתון 

להתלקחות 
 עצמית

 
 מתלקח מוצק

חומרים 
 מחמצנים

5  
 

חומר 
 מחמצן

 
 

 מחמצן אורגני

 

חומרים 
 רעילים

2  
 חומר רעיל

 
חומר מסוכן 

 וןבמז

 
 סיכון ביולוגי

חומרים 
 רדיואקטיביים

7  
 חומרים רדיואקטיביים

 
 

חומרים 
 קורוזיביים
 )מאכלים(

2  
 חומרים קורוזיביים

חומרים 
מסוכנים 

 שונים

2  
 חומרים מסוכנים שונים
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 חומר מותן    חומר מגרה    חומר קורוזיבי    חומר דליק     

 גורם למחלה ו/או  מגרה דרכי נשימה  רעיל חומר    חומר דליק ביותר    
 מסרטן                

 מזיק לחי במים   חומר מחמצן    חומר רעיל ביותר    מסוכן לסביבה   
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 חומרים במעבדההציוד ואחר מלאי היומן מעקב : 4נספח 

 

חתימת 
מקבל 
 החומר

תאריך 
 פינוי

תאריך 
פג 

 תוקף

מקום 
 אחסון

הנחיות 
 לאחסון

סיכונים 
 מיוחדים

תאריך 
קבלת 
 החומר

כמות 
 החומר

 )ק"ג/ליטר(

שם 
החומר 
 בעברית

שם 
החומר 

 )לפי
IUPAC) 

 

           
1 

           
2 

           
3 

           
4 

           
5 

           
6 

           
7 

           
8 

           
9 

           
10 

           
11 

           
12 

           
13 

           
14 

           
15 
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 : הנחיות לתלמיד לעבודה בטוחה במעבדה5נספח 

 

 התנהגות במעבדהלהנחיות 

 .הכניסה למעבדה רק בהוראת המורה או הלבורנט ובנוכחותם 

 אין לאכול או לשתות במעבדה. 

 אין לטעום או להריח חומרים. 

 לך השיעור.במעבדה במה שוטטאין לקום ול 

 

 הנחיות במהלך  ביצוע ניסוי

 ם על השולחן לפני קבלת בכלים ובחומרים העומדי וואל תשתמש ואל תיגע

 הלבורנט.מהמורה או הנחיות מ

 את הנחיות הניסוי ואת הסיכונים הכרוכים בו. םכי הבנת וודא 

 לבוש מסודר.על על שיער אסוף ו ידו הקפ 

 הניסוי על פי הוראות המורה או  באמצעי המיגון הנדרשים לביצוע והשתמש

 הלבורנט.

 נוזלים בפיפטה ללא פרופיפטה או טפטף. ו אל תעביר 

 למורה או ללבורנט על כל כלי פגום, ובעיקר על כלי זכוכית פגום ודווח. 

 למורה או ללבורנט על  כל מקרה של שפך של חומר. ודווח 

 סבון.בידיים במים ו בסיום העבודה רחצו 
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 Acetone) -אצטוןל) היון בטיחות לדוגמגיל :2נספח 

 

 Acetone- (CH3)2CO –ון אצטגיליון בטיחות ל

 

  3קבוצת סיכון 

UN -1090 

CAS-NA-67-64-1 

 סיכוני בטיחות 

   R –  משפטי סיכון  – סיכונים

 החומר דליק ביותר. .1

 .החומר נדיף ביותר .2

 .2.5%-12.8%  –גבולות הנפיצות  .3

 האדים דליקים ונפיצים. .4

 S –משפטי בטיחות  –טיחות ב

  .מסוכן בבליעה .1

  .חשיפה  עורית ממושכתמסוכן ל .2

 מנע חשיפת החומר לחום. .3

 ניצוץ.יפת החומר או האדים של החומר לאש/למנע חש .4

 בכפפות.חובה להשתמש  .5

 פ."או מסנן פחם פעיל ח A1מסנן  –ובה להשתמש במערכת הגנה על הנשימה ח .6

 ראשונה  העזר

 אל האוויר הצח. הוצא את הנפגע מהאזור .1

 את הבגדים הספוגים באצטון. פשוט .2

 .במים זורמיםאת הנפגע שטוף  .3

 .אין לגרום להקאה .4
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  .פנה למרכז רפואי הקרוב .5

 ציוד מגן אישי

 משקפי מגן .1

 כפפות לטקס .2

 נעלי בטיחות .3

  .בגדי עבודה .4

 

    

 

 שרפה

 הודע מיד לצוות החירום. .1

  .כיבוי אש מטפה אבקה או כבה בעזרת מטפה .2

 חדירה של האצטון אל מערכת הביוב. מנע .3

 .בזמן כיבוי האש חובה להשתמש בציוד מגן אישי .4

 .CO תחמוצת הפחמן-בשרפה משתחרר גז חד .5

 אחסון

 יש לאחסן בארון דליקים. .1

 הרחק ממחמצנים. .2

  .ניצוץ/מנע אש .3

 .יםס  מ  אין לעשן במחסן ובקרבת מ   .4
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 טבלת התאמה של כפפות :7נספח 

 

 

 סוג

 הכפפה

 חומריםה

 פורמלדהיד/

 פנול

 חומרי נפץ

 חומרי זפת

ויניל 

 כלוריד

 איזוציאנטים סטירן

 אסתרים

 פתאלטים

חומרים 

 אקריליים

אמינים 

 ארומטיים, 

 חומצה טיאנית

  + +   +  גומי

 + + + + + + + ניאופרן

PVA  +  +   + 

 פוליפרופילן

-פוליפלואורו

 פרופילן

 

+ 

+ + + + + + 

PVC + + + + + + + 

 + + + + + + + טפלון

 +     +  פוליאתילן

 + +    +  פוליאתילן מצופה
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 בדיקה לפי בעלי תפקידיםרשימות   :2נספח 

 מנהל המוסד החינוכי .1

 הממצא הדרישה 

דא כי במעבדה מיושמים כללי הבטיחות הרשומים ו .1

 .מנכ"ל להבטחת הבטיחות במעבדההבחוזר 

 

צעות התנסויות המופיעות ודא כי במעבדות מתב .2

תוך הקפדה על  ,בחומרי הלמידה המאושרים בלבד

 הכתוב ברשימת החומרים לשימוש במעבדה.

 

ע בפני הרשות המקומית/הבעלות על כל מפגע התר .3

המורים  ,בטיחותי העלול  לפגוע בבטיחות העובדים

 .והתלמידים

 

כי הריהוט בחדר המעבדה ובחדר ההכנה תקין,  ודא .4

 . אם לעבודה בניסויים ואינו מסכן אישמות

 

ספרית תאפשר ללבורנט -דאג כי מערכת השעות הבית .5

 .מצא בחדר המעבדה בזמן ניסויילה

 

חתמו על טופס הצהרה כלל בעלי התפקידים ודא ש .2

ל להבטחת הבטיחות "מנכהחוזר  ולמדו את וקראו

 .במעבדה

 

אות בקרב על בעיות ברי ךדאג כי מידע  הנמצא ברשות .7

תלמידים יעבור למנהל  אשכול הפיס/תפוח הפיס, 

 מדעי.הלרכז המקצוע ולמורה למקצוע 

 

 

 

 

 



  

82 

 

 

 

 

 

 

 

 פיסה/תפוח פיסה מנהל אשכול. 2

 הממצא הדרישה 

דאג כי במעבדות מתבצעות התנסויות המופיעות בחומרי  1

תוך הקפדה על הכתוב ברשימת  ,הלמידה המאושרים בלבד

 החומרים לשימוש במעבדה.

 

ע בפני מנהל המוסד החינוכי  על כל מפגע בטיחותי התר .2

 .המורים והתלמידים ,העלול  לפגוע בבטיחות העובדים

 

דאג כי הריהוט בחדר המעבדה ובחדר ההכנה תקין, מותאם  .3

 . לעבודה בניסויים ואינו מסכן איש

 

מבין ומיישם את הכתוב בחוזר  ,יודעדא שהלבורנט ו .4

 הבטיחות במעבדה.מנכ"ל להבטחת ה

 

 

 

 מדעיהלמקצוע רכז . ה3

 הממצא הדרישה 

למידה משותפת של המורים למפגש קיים  .1

 . בנושא הבטחת הבטיחות במעבדה והלבורנטים 

 

משמעיים להתנהגות -קבע נהלים ברורים וחד .2

נכנסים לבד לחדר  ש כי תלמידים אינםבמעבדה והדג

תלה לוח  מעבדה )גם אם המורה מתעכב(.ההכנה וה

 הנחיות במעבדה במקום בולט.

 

המופיעים  דאג שהניסויים שמתבצעים הם רק אלו  .3

 .בחומרי הלמידה המאושרים

 

 ם תדריך בטיחות להתנהגות דא שהתלמידים עובריו .4
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 הממצא הדרישה 

 .ילקראת כל ניסובמעבדה 

ווח על כל שעליו לפנות אליך ולדהלבורנט סכם עם  .5

ם במעבדה, מייהקי םמפגע בטיחות וסיכון כלשה

 עדכונים על חומרים האסורים לשימוש. ובכלל זה 

 

סדר והניקיון בחדר ההכנה ה ,ודא כי הארגון .2

 תואמים את הדרישות המקצועיות. ובמעבדה

 

ן נכון למצבי חירום במעבדה דא כי קיים ארגוו .7

ערכת ספיגה, נקודה הכולל ערכת עזרה ראשונה, 

ן אישי, ט של ציוד מגלאיסוף פסולת, חומרי עיכול, ס

)במעבדה ובחדר  כיבויטלפונים למצב חירום, מטפה 

 ההכנה(, מקלחת ומכשיר לשטיפת עיניים.

 

אוטוקלב, המנדף, ה  – שציוד העזר במעבדה דאו .2

תקין ועבר בדיקות תקופתיות.   – מערכת הגז

ו שלט או מדבקה גז יוצמדהאוטקלב ולמערכת ל

 לתאריך. שמישות עד העל אישור  המעידים

 

אישי כללי ואישי הכולל: מגן קיים ציוד דא כי ו .2

חלוקים, כפפות, מסכות נשימה, שרוולים, 

ומגן  וליט לספיגת שפך כימי, משקפי מגןוורמיק

 .פנים

 

תקין, מותאם לעבודה שהריהוט במעבדה ודא  .12

כגון בניסויים ואינו מסכן תלמידים ועובדי הוראה )

רה, שקע חשמל שבור, פורמייקה שבובמקרה של 

 ארון זכוכית מסוכן וכדומה(.
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 מדעיהקצוע מורה למה .4

 הממצא הדרישה 

  וללא ריחות רעים. וק שחדר המעבדה מאוורר דיובד .1

  דא קיום חומרי נטרול מתאימים לניסוי.ו .2

חלקי בבמעבדה בשיער ארוך פזור ו ועבדודא כי לא י .3

לכד במכשירים עלולים להיה ביגוד מתנופפים

 או להתלקח. מסתובבים כמו מנועים

 

מעברים חופשיים הדא כי בשעת ניסויים או לימודים ו .4

 נעולות )בחלק הפנימי שלודלתות המעבדה אינן 

 קבוע(. הדלתות יותקן מפתח "פרפר"

 

דבר חריג  כל עלמדעי הז למקצוע כרללמנהל ודווח  .5

 איננו תקין.  שלדעתו

 

על פי חומרי נערכים  ויים המתבצעיםודא כי הניס .2

 .הלמידה המאושרים בלבד

 

דריך הבטיחות ודא כי התלמידים הפנימו את ת .7

 .בהם הם משתתפיםלקראת ניסויים ש

 

 , ובכלל זהות הכלים וכל חלקיהםיציב על הקפד .2

כגון כוהליות, מבערי גז  ,אמצעי החימום למיניהם

  ניידים וכד'.

 נים או גלילים גבוהיםציבותם של כי אתודא 

יותר גבוה  שהוא מכשירלזהירות והתייחס במשנה 

 המטפל בו. האדם מראש 

 

  .כי לתלמידים יש ציוד מגן אישי המתאים לניסוידאג  .2

   .ם מכשיר או מקלחת לשטיפת עינייםמידא כי קייו .12
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 הממצא הדרישה 

   .במעבדהמטפים  שישדא ו .11

  לחשמל. רטובים הסמוכים אזוריםאין דא כי ו .12

כבלי החשמל אינם מפריעים לתפעול ואינם דא כי ו .13

  מעברים. חוצים 

 

חיבורי החשמל תקינים וללא ליקויים הנראים דא כי ו .14

 לעין.

 

 

 

 לבורנטה. 5  

 הממצא הדרישה 

 דיים יםמאווררוחדרי המעבדה  ק שחדר ההכנהובד .1

 וללא ריחות רעים.

 

מאוחסנים כנדרש, שהחומרים הכימיקלים  דאג .2

בין חומרים אורגניים למחמצנים  שיש הפרדה

סידור שברזל תקין ומאוורר, הארון שוכדומה, 

סימון החומרים וש הוא בהתאם לנדרש החומרים

 נעשה בעזרת תוויות מקוריות ולא בכתב יד.

 

כי אין בחדרי האחסון חומרים האסורים  דאג .3

את כי מלאי החומרים שברשותך תואם לשימוש ו

 .גדול מדיי ולא קטן מדיי(לא ) תכנית הלימודים

 

דאג שחומרים שפג תוקפם יפונו בהתאם לנדרש  .4

 בחוזר זה.

 

 בין היתר:  ,ודא שקיים ארון למצבי חירום הכולל .5

אישי,  ערכת ספיגה, חומרי עיקול, סט של ציוד מגן

 חירום. ערכת עזרה ראשונה וטלפוני
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 הממצא הדרישה 

, MSDSרטיס בטיחות דאג שלכל חומר יימצא כ .2

 והיערך לשימוש בו על פי ההנחיות הכתובות בו. 

 

  ודא כי קיימת עמדה לאיסוף פסולת. .7

/תפוח פיסה המוסד החינוכי/אשכול דווח למנהל .2

 ועל כל דבר דבר חריגכל מדעים על פיס ולרכז הה

 איננו תקין. ש

 

   .ודא כי הניסויים המתבצעים נערכים לפי הנהלים .2

מטבחון עבור אנשי שחדר ההכנה אינו משמש  ודא .12

 המעבדה.

 

 חלוקים, כפפות, –שיש ציוד מגן אישי כנדרש  ודא .11

מסכות נשימה, שרוולים, וורמיקוליט לספיגת שפך 

בכמות  כימי, משקפי מגן, מגן פנים וכדומה

 .הנדרשת

 

נהל מעקב פעם בחודש וודא כי משטפת העיניים  .12

 תקינה. 

 

, במעבדה שיש מטפים תקינים ליד המחסןדא ו .13

 ובחדר ההכנה.

 

  בקבוק למשטפת עיניים. שישודא  .14

המעבדה וחדר ההכנה נעולים כאשר אין בהם ודא ש .15

 .או לבורנטקצוע מדעי מורה למ

 

חדר ההכנה בסוף כל את לנעול את המעבדה ו דאג .12

 יום.
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 יועץ הבטיחות. 2

תחום  

 הבדיקה

 הממצא מהותו ומקומו ההדריש

כניסה הדלת  .1

למעבדה 

דלתות הו

המקשרות בין 

חדר ההכנה 

 למעבדה

בעלות עמידות במעבדות הן הדלתות ש ודא

 אש מזערית של חצי שעה.

 

כלפי חוץ. דלת  ודא שדלתות המעבדה ייפתחו  

יציאה אחת מהמעבדה הנפתחת אל חדר 

הכנה תיחשב כדלת יציאה נוספת ולא כדלת ה

 ית.העיקר

 

ודא שדלת היציאה תהיה משולטת בשלט   

"יציאה" באופן ברור ובולט, וכן שיותקן שלט 

 "יציאת חירום".

 

ודא שבמעבדה יהיה מעבר אחד לפחות ברוחב 

מזערי של מטר אחד; מעבר זה, ושאר 

המעברים המשמשים כמסלולי מילוט, יהיו 

חופשיים מכל מכשול, ושום ריהוט וציוד לא 

 .יימצאו בהם

 

ודא שבמעבדה לא יהיו פינות חדות או 

מחוספסות העלולות לפצוע, והציוד הקבוע 

 יהיה מקובע לרצפה.
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תחום  

 הבדיקה

 הממצא מהותו ומקומו ההדריש

2. 

 

מקלחת חירום 

ומתקן 

 לשטיפת עיניים

 ודא כי בקרבת פתח היציאה מהמעבדות

מקלחת חירום ומתקן לשטיפת נמצאים 

 עיניים.ה

 

ציוד לכיבוי  .3

 אש

נפרד מטפים לכיבוי אש יימצאו בודא ש

 הכנה ובמחסן לכימיקלים.הבמעבדה, בחדר 

 

  במעבדות יימצאו שמיכות לכיבוי אש.ודא ש  

מצא עמדה לכיבוי יבקרבת המעבדות תודא ש  

ק"ג,  6אש שתכלול שני מטפי אבקה יבשה של 

 ברז כיבוי, מזנק וזרנוק.

 

פתחי מילוט  .4

 ומעברים 

ודא שמעברים המשמשים פתחי מילוט לא 

 ציוד וחומרים.  ידי ייחסמו על

 

ערכה לעזרה  .5

 ראשונה

זרה ראשונה הכולל גם רשימת ציוד לעודא ש

 יימצא בנפרד במעבדה ובחדר ההכנה. תכולה 

 

 וכו' מבטחיםמגן, י זרם, מפסק מפסקיודא ש חשמל .2

, למעבדה הכניסה בקרבת ,משנה ימצאו בלוחי

במנעול, אך  דלת הארון תהיה מצוידתש וכן

ומאור יותקנו  כוחאשיים של  המפסקים הר

. כמו כן יש בולט מחוץ לארון ויסומנו באופן

 לוודא שילוט של ארון החשמל.

 

ודא שמערכת התאורה במחסני הכימיקלים 

שיש בהם סכנה, תהיה עמידה בפני התפוצצות 

 וקורוזיה.
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תחום  

 הבדיקה

 הממצא מהותו ומקומו ההדריש

ודא שתאורת החירום וההתמצאות תהיה 

 תקינה, יציבה ולא מהבהבת.
 

חשמליים ימוקמו  )שקעים( תקע יבתודא ש

 .בקירוב מעל לפני לוח השולחן מס" 25 בגובה

 

 המפסקיםימצאו כל יהמורה  בשולחןודא ש

  המעגלים החשמליים המותקנים במעבדה. של

 

ודא שבכל מערכת הכוח של חדרי המעבדות 

 יותקנו מפסקי ביטחון. 

 

ודא שכל התיקונים הנדרשים יבוצעו על ידי  

לאי מוסמך בלבד, בעל אישור בודק חשמ

 חשמל בתוקף.

 

ודא שחיבורי החשמל יהיו תקינים וללא 

 ליקויים הנראים לעין.
 

ודא שכבלי החשמל לא יפריעו לתפעול הציוד 

 מעברים.ב היוולא י
 

  ודא ששילוט הבטיחות והחירום תקין.

צינורות  . 7

לאספקת 

חשמל, מים, 

דחוס, גז  אוויר

 וכו'

 אווירסוגי הצנרת )חשמל, מים,  לכלש ודא

דחוס, גז וכו'( המגיעים לשני מקומות לפחות 

או ברז ניתוק  מתג יהיה בתוך חדר המעבדה

כללי. ברז או מתג זה יהיה נפרד עבור אותו 

. המתגים המורהחדר ומותקן ליד שולחן 

והברזים חייבים להיות נגישים וקלים 

חץ דחוס יסופק דרך צנרת בל גז לאבחנה.

תסתעף ממרכז האספקה שבו והיא , נמוך
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 הבדיקה

 הממצא מהותו ומקומו ההדריש

 .ימוקמו הגלילים בארון ייעודי נעול

ודא שיימצא שילוט המורה בחצים את כיוון 

 הזרימה של הגז, הנוזל והאוויר הדחוס. 

 

 

ציוד מגן כללי  2

 ואישי

חדרי מעבדה  ליד כל חדר או קבוצה שלודא ש

 מגן אישי, ציוד עזרה יותקן ארון ובו ציוד

חירום של  שונה וכלים לאיסוף ולטיהוררא

 .שפכים מעבדתיים

 

כפפות )עמידות לסוג ודא שיימצאו במעבדה   

משקפי מגן  ,הכימיקלים שעובדים עמם(

ובכלל  ,כל הבא במגע עם כימיקליםשתקניים )

חלוק מעבדה נקי (, ירכיב ,זה התלמידים

 )חלוק ארוך המכסה את הברכיים ובעל

 .שרוולים ארוכים(

 

ודא שיימצאו במעבדה מסכת נשימה, 

 שרוולים, חול וורמיקוליט לספיגת שפך כימי.

 

ודא שבמחסן יימצאו אמצעי נטרול בסיסיים   

 וחומציים.

 

ודא שינוהל הרישום על ביצוע בדיקה עצמית  

 פעם בחודש של המקלחת ומשטפת העיניים. 

 

ודא שיוצב שילוט באזורים שנדרש בהם ציוד 

 שי.מיגון אי

 

בדיקה פעם בשנה לבחינת ודא שתבוצע  מנדף .2

מנגנוני ההפעלה  כלתקינות המערכת. 
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 הבדיקה

 הממצא מהותו ומקומו ההדריש

למיניהם( של מערכות  מתגיםהוברזים ה) 

 .השירות )מים, גז, חשמל( יהיו מחוץ למנדף

 נפילההמתרומם יובטח מפני  החלוןודא ש  

מקרית. נורת סימון אדומה תצביע על מצבו 

 התפעולי של המתקן.

 

ודא שתבוצע בדיקה תפעולית של המנדף 

ושהוא נקי ושואב אוויר ופתחי הפליטה שלו 

 אינם חסומים.

 

 ייבדק על ידיזריו ודא שהאוטוקלב על כל אב אוטוקלב .12

מוסמך לפני השימוש הראשון ופעם  בודק

 .שנהב

 

בלוני גז  .11

 מעבדתיים

ודא שבלוני הגז יעוגנו לקיר ויורחקו ממקור 

 חשמל וחום.

 

ודא כי מערכת הגז נבדקה ושהבדיקה היא 

 .158בתוקף עפ"י התקן הישראלי 
 

אחסון  .12

כימיקליים 

במחסנים, 

בארונות/על 

 מדפים

 8-6ודא שאוורור המחסן/חדר ההכנה יאפשר 

החלפות אוויר בשעה לפחות. פתחי יניקת 

האוויר יפנו לגג או לאזור שאין בו תלמידים. 

ם יהיה בחלקו האוורור במחסן הכימיקלי

 התחתון ובחלקו העליון.

 

ודא שקיימת הפרדה בין חומרים מחמצנים  

לחומרים דליקים, בין חומצות לבסיסים, בין 

חומרים אורגניים  )מחזרים( לחומרים 

 מחמצנים ובין חומרים מחמצנים למתכות. 
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 הבדיקה

 הממצא מהותו ומקומו ההדריש

החומצות יאוחסנו בתוך  מאצרות פלסטיק 

חסנו ובמדף התחתון, והחומרים הרעילים יאו

 בהתאם לאופי הטיפול בשפך או בדליפה. 

 כל קבוצה תשולט בשלט מתאים. 

על כל אריזה תהיה תווית סימון ודא ש  

 מודבקת היטב.

 

מצאות מעקים למניעת נפילת יודא ה  

חסון במדפים לאבקבוקים/אריזות 

 הכימיקלים.

 

 ,"זהירות: מצאות שילוט ברור ובולטיודא ה  

מחסן  ו "אין כניסה;א !"חומרים מסוכנים

 ".!כימיקלים

 

מצאות רשימה מעודכנת של חומרים יודא ה  

 על כל מדף. 

 

לכל חומר יימצא כרטיס בטיחות ודא ש  

((MSDS יקליים זפיו ובו נתונים כימיים

 סיכוני בריאות.ונתונים על 

 

ערכות בהתאם לנדרש יקיומה של הודא את   

 של כל חומר. MSDS -ב

 

חבית לאיסוף פסולת צאות מכל /ודא את הימ  

: כימית. העמדה תשולט בשלט ברור ובולט

 ".  !"עמדה לפינוי פסולת, חומרים מסוכנים

 

 רשימת ודא שליד מכשיר הטלפון תיתלה רשימת מס'  .13
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של טלפונים 

גורמי חוץ 

 לשעת חירום 

טלפונים של גורמי חוץ, כתובה בכתב ברור 

 ובולט.

  יבדק התקינות של הזכוכית. ודא שת זכוכית ציוד .14

ודא שפעם בחצי שנה תיערך בדיקת אחסון   

הכימיקלים ע"י המורה לכימיה ותוצאות 

 הבדיקה יירשמו ע"י הלבורנט.

 

 2.1.3-יבוקר ספר המלאי, כפי שמוגדר בודא ש

 לעיל. 

 

הלבורנט או המורה תבוקר בדיקת ודא ש

 תקינות לגבי בתחילת שנת הלימודים לכימיה

ההגנה שבארון החירום המפורטים  אמצעי

 ובדיקת תקפות הפילטרים. בסעיף "חירום"

 

ודא שהמקררים המותאמים לאחסון 

כימיקלים ישולטו בכיתוב "אין לאחסן מזון 

חומרים  הםבבמקרר זה!" ושלא יאוחסנו 

 דליקים.

 

תקינותם של מכשירי החימום תבוקר ודא ש

 .הלפחות פעם בשנתיבדק שוהבישול 

 

ודא שיהיו אמצעים זמינים להורדת 

 כימיקלים/ציוד ממדפים גבוהים.

 

 


