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 ף תש" ,י"ב באלול', גיום 
 2020, לספטמבר 1

 
 הנחיות משלימות לאורחות החיים במוסד החינוכי

 תשפ"א –עדכון פעילות במעבדות בשגרת הקורונה בבתיה"ס 

 

ועבודות חקר   .1 בביצוע מעבדות  למתווה ההפעלה הפדגוגי בכפוף  יהיה    בשנה"ל תשפ"אלימוד המדעים המשולבים 

 .הבטחת הבטיחות במעבדותוחוזר מנכ"ל  אורחות החיים בבית הספר בשגרת הקורונהומסמך שנה"ל תשפ"א, 

 להלן הנחיות משלימות ומקצועיות ללימודי המדעים במעבדות בשגרת הקורונה: .2

 . בהתאם למתווה המתאים לאותה שכבת גיל במעבדה הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות .א

 . תלמידים 2-4מידים יתחלקו לתת קבוצות של בשיעורי המעבדה התל .ב

 באלכוג'ל בכניסה למעבדה ולפני היציאה ממנה.ידיים בסבון ו/או לחטא אותן יש לשטוף  .ג

 מנע ממגע בפנים. יולה לאחר העברה של ציוד וחומרים בין תלמידים יש להקפיד על שטיפת ידיים .ד

את שולחנות העבודה לפני תחילת הניסוי ובסופו באמצעות תכשיר  נקות  ליש    ,מעבר מקבוצה לקבוצהב . ה

 החומר דליק ולכן יש לחטא רק כאשר אין אש דולקת בסביבה.  .)אתנול( אלכוהול 90%-70%המכיל 

בהתאם להנחיות  בוצע תוך הקפדה יתרה על שימוש בכפפות והלבורנטים ייסוף ופינוי הציוד על ידי  א .ו

 . בימי שגרה  הבטיחות

 

 בברכת שנת בריאות, 
  

 
 
 

 מאור -ד"ר גילמור קשת 
 מנהלת אגף א' מדעים 
 המזכירות הפדגוגית 

 העתקים: 

 יו"ר המזכירות הפדגוגית ,  ד"ר מירי שליסל

 מנהלת המינהל הפדגוגיו כ"ל סמנ ,  ד"ר שוש נחום

 יסודי-מנהלת אגף א' חינוך על , דסי בארי גב' 

 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי

 מחוזותהמנהלי 
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http://www.education.gov.il/
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=126
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 ד"ר אירית שדה, מפמ"ר ביולוגיה 

 ד"ר דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה 

 פיזיקה ד"ר צבי אריכא מפמ"ר 

 פיזיקה מרכזת הפיקוח על הד"ר אורנה בלומברגר,  

 מדע וטכנולוגיה גב' ורד זיידמן וגב' גלית ניב מרכזות הפיקוח על הוראת

 אשכולות הפיס  ממונה עלאורנה בן עטר, גב' 

 ד"ר גיא אשכנזי, מרכז תחום הבטיחות בעבודה עם חומרים

 טלי לאור, מרכזת תחום הלבורנטים גב' 
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