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 י"א תמוז תשע"ט ראשון יום
  2019יולי  14

 לכבוד:
 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה 

 
         

 שלום רב,
 

הערכות לקראת שנת הלימודים  –במדע וטכנולוגיה  בודות חקר ופתרון בעיות עבטיחות בהנדון: 
  ףתש"

 
בתי ספר יסודיים ופתרון בעיות הנדסי מבצעים מדי שנה תלמידי  מדעי  במסגרת קיום תהליכי חקר

העבודות שיוזמים התלמידים . במדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיותוחטיבות הביניים 
עוסקות במגוון נושאים מרתקים התורמים להנעה ללמידה משמעותית ולהעלאת  ומוריהם

 ה בהמשך.המוטיבציה של התלמידים ללימוד מדע וטכנולוגי
 

. נודה על היענותכם (1)ראו נספח  בטיחות בעבודות החקר סוגיות וליקויי עולותמידי שנה,  עם זאת
תוך  בשנת הלימודים תש"פ  תהליכי החקרלכולנו לבצע את  להנחיות שלהלן המיועדות לסייע

 ., הלבורנטים והמוריםביטחונם של התלמידיםמען שמירה על כללי הבטיחות ל
 

והאתיקה במסגרת על נושא הבטיחות  ת /אחראי ת /מחוזי ה /מדריךרפרנט בטיחות מחוזי: מינוי 
 במחוז. ביצוע עבודות החקר 

יסודי ובנוסף ההדרכה בצוות מדריך/ ה מבכל מחוז  ימונההחל משנת הלימודים תש"פ  .א
תחום מענה בשחלק מתפקידו בהדרכה יהיה , חטיבת הבינייםההדרכה במצוות  ה/דריךמ

ים . נא מלאו את פרטי רפרנט/במסגרת  עבודות החקר במחוז והאתיקה  הבטיחות
 . ה שבקישור רשמהטופס ההבטיחות במחוז שלכם ב

יעבדו בשיתוף פעולה עם המדריכה והאתיקה  הממונים על הבטיחות רפרנטים אלו 
 ,שטוקלמןסמדר  גב' , ות מדע וטכנולוגיההממונה על הבטיחות במעבדהארצית 
 במחוז.המתבצעות והאתיקה בעבודות החקר הבטיחות השמירה על להבטחת 

 
בהם  מפגשי הדרכה שניבבמהלך השנה להשתתף  מחויביםהמדריכים המחוזיים יהיו  .ב

כפי שעלו  קהבטיחות ואתישל יקבלו  כלים מתאימים ויתנסו בעבודה מעשית עם סוגיות 
 במגוון עבודות בשנים האחרונות. 

פרטים על  אלומועדים נא שריינו  .בנובמבר 7 -ו בספטמבר 26 המפגשים הםמועדי 
 . מקום ומשך המפגש ימסרו למדריכים סמוך לתחילת שנת הלימודים 

 
 
 

 כולנו יחד לקידום הבטיחות והאתיקה בעבודות החקר ללא ויתור על הגילוי והחקר
 בברכה

 
 

 ד"ר גילמור קשת 
 אגף א' מדעים  תמנהל

 המזכירות הפדגוגית 
 משרד החינוך 

 סמדר שטוקלמן גב' 
הבטיחות  המרכזת את תחום מדריכה ארצית 

 במעבדות מדע וטכנולוגיה
 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה 

 אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית
 משרד החינוך

 
 עתקים:ה
 "ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגיתד

 ארציבטיחות אגף מנהל , רותם זהבימר' 
 מדעיםא' לאגף , הבטיחות הממונה על תחוםגב' אפרת בקשי, 

 א, אוניברסיטת ת"יסודידע וטכנולוגיה במל ד"ר מירי דרסלר, מנהלת מרכז מורים ארצי
 , מכון ויצמןחט"בדע וטכנולוגיה במארצי לד"ר יעל שוורץ , מנהלת מרכז מורים 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-yMVgnzNEJjRRrillFJPq08lT9mOH2yGK4ZCGx1qLI/edit#gid=10586796332016-06-20

