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 שלום רב,

  
 1התערבות נקודתהנדון: 

 בטיחות במעבדות בבתי ספר אירועילקחים בעקבות  הפקת
 
. שבהם התגלו ליקויים בנושא בטיחות במעבדות בבתי ספראירועים מספר  התרחשוהשנה  במהלך .1

ומנהלים.   בורנטיםשל ל ולשימועהאירועים הובילו לפגיעות בתלמידים, להשבתת בתי הספר ולזימון 

 נחקרו על ידי מערכת החינוך, הוסקו מסקנות וגובשו המלצות. האירועים

ובקרה בבתי הספר  פיקוחהאירועים ולהמליץ על פעולות זה אנו מבקשים להעביר לכם את עיקרי  במסמך .2

 דומים בעתיד. עיםכדי למנוע אירו

וכן מאירועים נוספים עולה המסקנה  בנספח מקובץ האירועים המתואר -מסקנות כלליות מרצף האירועים .2

 ניהול הבטיחות במעבדות לוקה בחסר בהיבטים  הבאים:כי 

יובהר כי חוזר ת חוזר מנכ"ל באשר לבטיחות במעבדות. העדר הכרה מספקת, הטמעה וציות להנחיו  .2.1

בנוגע לחומרים האסורים כליל  המנכ"ל עצמו מפורט וברור וכולל הנחיות מעשיות וברורות

בהימצאות ובשימוש במוסדות החינוך לסוגיהם השונים, וכן הנחיות  בנוגע לדרכי אחסון החומרים 

 ולפינוי פסולת מעבדתית מבתי הספר.

חומרים מסוכנים ובעלי פוטנציאל סיכון בבתי הספר ללא כל צורך או הצדקה לימודית  הימצאות  .2.2

 ובניגוד להוראות המפורשות.

 חומרים המותרים לשימוש בבתי הספר נמצאו בכמויות  מעבר לנדרש ולמותר.  .2.2

אחסון החומרים היה לקוי. חומרים אוחסנו בארונות ובמכלים שאינם מיועדים לאחסון חומרים   .2.3

 ים ואינם מתאימים להחזקתם.מסוכנ

 תהליכי פינוי פסולת לא נערכו כנדרש )לעיתים גם במשך תקופות ארוכות(. .2.0

מובהר כי גורמי כשל אלה הינם באחריותם הישירה של מנהלי בתי הספר, הלבורנטים ורכזי המקצועות 

 המדעיים. 

 :מערכתיות כלליות בעקבות האירועים המלצות .3

, על המדעים במחוז יםגעים למעבדה בבית הספר, כמו מנהלים, מפקחהנו התפקידיםנושאי  כללעל   .3.1

יש סדר  שבמקוםבמהלך ביקורם במעבדות  לוודאבטיחות,  יועץ, יםספרי ביתו מחוזיים מדריכים

 שחוזר, רים, שארון החומרים המסוכנים נעול ומסודר, שמתקיים פינוי חומרים מסוכנים מיותוניקיון

והוראות  הנחיותומוכר להם )נמצא בתיק  ולמורים ללבורנטיםזמין  המעבדמנכ"ל הוראות בטיחות ב

 מסודר בחדר במעבדה(.

                                                 
ת התערבות לשינוי, לשיפור המערכת ולמניעת אירועים דומים מצב שבו המערכת מזהה סיכון ומתוך כך יוזמ  –נקודת התערבות1

 בעתיד.
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שמתבצעים במעבדה ניסויים  ויבדוקלמדעים  המורים ועל הלבורנטים עלבית הספר יפקח  מנהל  .3.2

, שניסויים מתנהלים מבוצעותבחומרים  לטיפוללארגון ו הנחיותלתכנית המאושרת, שה בהתאם

 .כנדרש מפונים יםמסוכנ ושחומריםוראות הבטיחות בשליטה ולפי ה

 מעתהם מתעדכנים  וכיוהלבורנטים עוברים השתלמויות מקצועיות  המוריםיוודא כי בית ספר  מנהל  .3.2

המשרד יעמיד  6יותהבעלו הבטיחות במסגרות להתפתחות מקצועית שהרשויות6 והליבנ בהנחיותלעת 

 בנושא.

רים שאינם ברשימת החומרים האסורים והמסוכנים או בכל מקרה של ספק באשר לשימוש בחומ  .3.3

ניסויים שאינם בסביבות למידה מאושרות, יש לפנות למפמ"ר הרלוונטי על תחום הדעת ולקבל אישור 

 על כך.  

 
 

 

 בברכה, 

   

                                                                                                

 עופר רימון ד"ר

 טכנולוגיהמנהל מינהל מדע ו

 ומינהל תקשוב ומערכות מידע 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 טכנולוגיהמינהל מדע ו
 

                                  
           ______________________________________________________________________________________ 

 22-0522522פקס:  22-052212065ירושלים טל: 2רח' דבורה הנביאה 

 :נספח אירועי בטיחות

 :עיקרי האירועים תמצית להלן

 קליםאוחסנו כימי שבה מודמכיתת לי ק"ג כספית 1נלקח על ידי תלמידים  2212 בינואר :1מספר  אירוע .א

 רנים בבית ספר תוך שהם  נוהגים  בחומהתלמידים במקומות שו יזרושל מעבדה לכימיה. את הכספית פ

הספר נסגר לכמה חודשים בעקבות פעולות טיהור וניקוי הכספית משטח  ביתושעשוע.  משחקבדרך של 

 המבנה והחצר. 

 :האירוע מבדיקתשעלו  כשלים

 בני עם במגע מאוד מסוכן לחומר נחשב הוא – ספר בבתי במעבדות לשימוש אסור  Hgכספית  החומר .1

 .בפרט ילדים ועם אדם

מסודר  מוןבארונות אחסנה נעולים, לא היה סי ייתההחומרים המסוכנים במעבדה לא ה אחסנת .2

 הייתה גישה חופשית לארונות. ולתלמידים

 מהמעבדה. מיותריםאו  משומשיםחומרים מסוכנים  פינויהתקיים   לא .2

 להנחיות. ובניגוד תוהגישה של תלמידים למעבדה הייתה חופשי הכניסה .3

 המעבדה.  ירותבית הספר לא ביצע בקרה ופיקוח על תקינות וכש מנהל .0

ניהלה את  לאשנים,  12עברה השתלמות מקצועית מזה  לא, ומריםלא אחסנה כנדרש ח הלבורנטית .5

 ללא המסוכןלאיסוף החומר  ופעלהבמעבדות  לבטיחותמכירה את חוזר מנכ"ל  לאהמעבדה כנדרש, 

 דים.תלמי סיכנה בכךאמצעי מיגון ובטיחות ו

 ציודגבי עגלה(  עלפתיחת שנת הלימודים, העבירה לבורנטית ) ביום, 2212 אוגוסט בסוף: 2מספר  אירוע .ב

 נתקלהההכנה. במהלך המעבר  חדרל זיקההמעבדה לפי מכיתת זיקהוחומרים מסוכנים של המעבדה לפי

חזקה ניקה את א עובדההכנה ובקבוק קטן של כספית נפל, נשבר והתפזר על הרצפה.  חדרהעגלה בפתח 

הספר נסגר  לכמה ימים, והתלמידים  ביתהבטיחות.  כלליהחומר עם מטאטא וסמרטוט רצפה  בניגוד ל

 שוחררו לבתיהם.

 :שעלו מבדיקת האירוע כשלים

ההתנהלות של מורים  אופן עלבקרה ופיקוח על כשירות המעבדות ו צעבית הספר לא בי מנהל .1

 ולבורנטים בהתאם להנחיות המשרד בנושא.

, ביולוגיה, כימיה, ביוטכנולוגיה( פעלו ללא בקרה ופיקוח זיקהפי –לבורנטים  0הלבורנטים ) צוות .2

החומרים  את וארגנו"ל לבטיחות במעבדות, לא אחסנו המנכמקצועיים, לא הכירו את חוזרי 

הטיפול בחומרים במצבי  אופןהכירו את  ולא, לא עברו השתלמויות מקצועיות נדרשכ ניםהמסוכ

 . ציוד עזר במעבדה, כמו מנדף נמצא  שבור ומוזנח.חירום

למדעים בבית הספר לא הכירו כנדרש את ההנחיות המשרד בבטיחות ולא הנחו ופיקחו על  המורים .2

 עבודת הלבורנטים.

מורה ניסויים עם ילדי כיתה ג' בחצר  ביצע, בשיעור מדעים של כיתת מחוננים, 2212 ביוני: 3מספר  אירוע .ג

כלורט, פוטסיום די  ם,  פוטסיומגנזיום אבקת, ינוזל גליצריןך הניסוי ערבב המורה בית הספר. במהל

של החומרים הובילה לפיצוץ. המורה נפצע קשה באצבעות ידו ושלושה  יאקציהאדום. הר וזרחןכרומט 

 לבית החולים והתלמידים נבדקו על ידי רופא. פונהילדים נפגעו באוזניהם מהרעש העצום. המורה 

 :האירועמבדיקת  ומרכזיות שעל מסקנות
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תשובה שלילית,  קיבל. המורה פנה לקבלת אישור, המחונניםלא אושר לביצוע על ידי אגף  הניסוי .1

 ולמרות זאת ביצע את הניסוי.

בוצע ללא שום הכנה מקדימה וללא הערכת סיכונים מחייבת ונקיטת כל פעולות הבטיחות  הניסוי .2

 המחייבות.

את הניסויים המתוכננים  הולא הכיר הידע לאמרכז המחוננים  נמצא שבובית הספר  מנהלת .2

 בהם. המשולבים המסוכניםוהחומרים 

שלט בניסויים  ולאכוונת המורה לבצע את הניסוי בשיעור  עלמרכז המחוננים לא ידע  מנהל .3

 המתבצעים על ידי המורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


