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1  EDTAEthylenediamine tetra acetic acid
(HO2CCH2)2NCH2CH2N

(CH2CO2H)2

++++ס"לא חומ0

++++ס"לא חומindophenolC12H9NO2 0אינדופנול2

ס"לא חומIndigo carmineC16H8N2Na2O8S20(צבע)אינדיגו כרמין 3
אינו מתאים לשימוש עם מחמצנים 

וחומצות מרוכזות
++++

++++ס"לא חומNeutral RedC15H17ClN40אדום ניוטרלי- אינדיקטור 4

++++ס"לא חומUniversal indicator-------------------0אוניברסלי- אינדיקטור 5

++++ס"לא חומEriochrome Black TC20H12N3O7SNa0אריוכרום שחור- אינדיקטור 6

+++++ס"לא חומBromocresol greenC21H14Br4O5S0ברומוכרזול ירוק- אינדיקטור 7

+++++ס"לא חומBromothymol blueC27H28Br2O5S0ברומותימול כחול- אינדיקטור 8

++++ס"לא חומRed cabbage (anthocyanins)----------------0מי כרוב אדום- אינדיקטור 9

מתיל אדום- אינדיקטור 10

Methyl red

(2-(N,N-Dimethyl-4-aminophenyl) 

azobenzenecarboxylic acid)

C15H15N3O20ס"לא חומ+++++

מתילן בלו- אינדיקטור 11

Methylene blue 

(3,7-bis(Dimethylamino)-

 phenothiazin-5-ium chloride)

C16H18N3SCl0ס"לא חומ+++++

+++++ס"לא חומFluoresceinC20H12O50פלואורוסצאין- אינדיקטור 12

+++++ס"לא חומPhenolphthaleinC20H14O40פנול פתלאין- אינדיקטור 13

+++++ס"לא חומThymol blueC27H30O5S0תימול כחול- אינדיקטור 14

לבורנט/לשימוש התלמידים בפיקוח מורה+++++החומר יכול לגרום לגירוי בעיניים ובעורס"לא חומAlumimum chloride hexahydrateAlCl3*6H2O8(הידראט)אלומניום כלורי 15

+++++ס"לא חומAmmonium sulphate(NH4)2SO40אמוניום גופרתי16

ס"לא חומAmmonium iodideNH4I0אמוניום יודי17
חומצות חזקות , מגיב עם בסיסים חזקים

ומחמצנים
+++++

 מולר או בחומר 2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

 גרם לתלמיד2מרוכז בכמויות שלא יעלו על 

ס"לא חומ- חומרים לא מסוכנים 

משרד   החינוך

                  המזכירות הפדגוגיתשעת חירום ובטיחות סביבתית, אגף בכיר לבטחון

                        אגף מדעים
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ס"לא חומAmmonium chlorideNH4Cl0אמוניום כלורי18

החומר כמוצק יכול לגרום לגירוי בעור 

. ובעיניים ויש חשש להופעת סימני אלרגיה

בבליעה יהיה גירוי במערכת העיכול
 מולר5לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז מקסימלי של +++++

++++ס"לא חומAmonium cabonate(NH4)2CO30אמוניום פחמתי19

ס"לא חומSodium hypochloriteNaOCl8אקונומיקה ביתית20
.בסיס חזק מאד ומחמצן חזק

.בתגובה עם חומצה יפלט גז כלור רעיל
+++++

אקונומיקה בתערובת עם חומרים נוספים מלבד מים יש 

לעבוד במנדף

++++ס"לא חומPotassium sulfateK2SO40אשלגן גופרתי21

+++++המלח הוא היגרוסקופיס"לא חומPotassium phosphate monobasicKH2PO40אשלגן דו מימן זרחתי22

ס"לא חומPotassium metabisulfiteK2S2O50אשלגן דו סולפיט23
במגע עם חומצות יכול לשחרר גז תחמוצת 

הגופרית שהוא גז מגרה ומזיק
להמנע מתגובות עם חומצות- בשימוש של תלמידים ++++

+++++ס"לא חומPotassium iodideKI0אשלגן יודי24

+++++ס"לא חומPotassium chlorideKCl0אשלגן כלורי25

+++++עלול לגרום לגירויס"לא חומPotassium phosphate dibasicK2HPO40אשלגן מימן זרחתי26

27
אשלגן נתרן טרטרט 

(הידראט)
Potassium sodium tartrate tetrahydrateKNaC4H4O6*4H2O0ס"לא חומ++++

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++.הרחק מחומצות, החומר הוא בסיסיס"לא חומPotassium carbonateK2CO30אשלגן פחמתי28

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++מסוכן בנוכחות מחמצנים וחומצות חזקותס"לא חומPotassium thiocyanateKSCN0אשלגן תיו ציאנט29

++++ס"לא חומEthylene glycolHOCH2CH2OH0אתילן גליקול30

ס"לא חומTinSn0בדיל31

, מסוכן במגע עם חומרים אלקליים

.תרכובות גופרית והלוגנים

. להפריד מחומצות

להמנע משאיפת אבקת בדיל

.להמנע משאיפת אדי בדיל בשעת חימום

++++
אסור להשתמש בבדיל המשמש להלחמה אלא רק בבדיל 

.נטול עופרת
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Sodium borateבוראקס32
Na2B4O7·10H2O or 

Na2[B4O5(OH)4]·8H2O
+++++ס"לא חומ0

ס"לא חומIron powderFe0(אבקה)ברזל 33
.זהירות במגע עם חומצות ומחמצנים

להמנע משאיפת אבקת ברזל
+++++

+++++להמנע משאיפת אבקה דקהס"לא חומFerric oxideFe2O30אבקה- ברזל חמצני 34

++++ס"לא חומGlucoseC6H12O60גלוקוז35

++++ס"לא חומGelatine0לטין'ג36

++++ס"לא חומ86-88%Glycerin(CH2OH)2CHOH0גליצרין 37

+++++ס"לא חומDichlorophenolindophenolC12H7Cl2NO2 0 -2,6 דיכלורו אינדופנול2,6 38

++++ס"לא חומBoric acidH3BO30חומצה בורית39

++++ ס"לא חומBenzoic acidC6H5COOH0חומצה בנזואית40

ס"לא חומAcetic acidCH3COOH3 (8)חומצת חומץ41
- תמיסה של חומצה אצטית בריכוז של 

 אינה חומר מסוכן5%
+++++

  מומלץ לעבוד במנדף או 5%בתמיסה בריכוז שהוא מעל  

. בתא נידוף עם כפפות

. ניתן לעבוד מחוץ למנדף5%בתמיסה מהולה עד 

++++ס"לא חומTartaric acidHOOC(CHOH)2COOH0חומצה טרטרית42

43
חומצת )חומצה ציטרית   

(לימון
Citric acid C6H7O80ס"לא חומ++++

+++++ס"לא חומSilverAg0כסף44

+++++ס"לא חומLuminolC8H7N3O20לומינול45

++++ס"לא חומL-leucineC6H13NO20(L)לוצין 46

  מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++מגיב עם חומצות חזקותס"לא חומLithium chlorideLiCl0ליתיום כלורי47

ס"לא חומMagnesium sulfateMgSO40מגניזיום גופרתי48
.החומר מגרה במגע עם העיניים

.מומלץ להמנע ממגע החומר עם העור
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

+++++זניחה, מסיסות החומר במיםס"לא חומMagnesium hydroxideMg(OH)20מגניזיום הידרוקסידי49
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+++++ס"לא חומMagnesium oxideMgO0מגנזיום חמצני50

+++++מחמצןHydrogen peroxideH2O25.1מי חמצן51
.10%לשימוש עד ריכוז של עד 

35%ע בלבד מותר השימוש עד ריכוז "לתלמידי חט

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++החומר מגרה במגע עם העור והעינייםס"לא חומManganese(II) chloride tetrahydrateMnCl2*4H2O0מנגן כלורי52

לבורנט/לשימוש התלמידים בפיקוח מורה+++++הפרד ממחמצנים חזקיםס"לא חומN-MethylureaC2H6N2O0מתיל אוריאה53

+++++הרחק ממחמצניםס"לא חומSodium acetate trihydrateCH3COONa*3H2O0(הידראט)נתרן אצטאט 54

+++++ס"לא חומSodium bromideNaBr0נתרן ברומי55

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++ס"לא חומSodium sulfateNa2SO40נתרן גופרתי56

נתרן זרחתי57
Sodium phosphate

(Trisodium phosphate)
Na3PO40ס"לא חומ

.מתפרק בחימום ויוצר אדים רעילים

.לתמיסה יש תכונות קורוזיביות

.הרחק מחומצות, בסיס חזק
+++++

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++ריאקטיבי עם חומצות מרוכזותס"לא חומSodium iodideNaI9נתרן יודי58

++++ס"לא חומSodium chlorideNaCl0נתרן כלורי59

ס"לא חומsodium metabisulphite Na2S2O50סולפיד-בי-נתרן מטא60
בתמיסה מימית ובחימום משחרר את הגז 

חמצנית-גפרית דו
+++++

ס"לא חומSodium phosphateNa2HPO40נתרן מימן זרחתי61
.החומר בסיסי ומגיב עם חומצות חזקות

.החומר מגרה במגע עם העור והעיניים
++++

(הידראט)נתרן מימן זרחתי 62
Sodium phosphate dibasic 

dodecahydrate
Na2HPO4*12H2O0ס"לא חומ

.החומר בסיסי ומגיב עם חומצות חזקות

.החומר מגרה במגע עם העור והעיניים
++++

++++ס"לא חומSodium bicarbonateNaHCO30נתרן מימן פחמתי63

++++.הרחק מחומצות, החומר הוא בסיסיס"לא חומSodium carbonateNa2CO30נתרן פחמתי64

לבורנט/לשימוש התלמידים בפיקוח מורה++++יש להפריד ממחמצנים חזקיםס"לא חומSodium citrate dihydrateC6H5Na3O7*2H2O0נתרן ציטרט65

++++מגיב עם מחמצנים וחומצות חזקותס"לא חומSodium thiosulfateNa2S2O30נתרן תיו סולפט66
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+++++ס"לא חומSucroseC12H22O110סוכרוז67

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++יש להפריד ממחמצנים חזקיםס"לא חומCalcium bromideCaBr20סידן ברומי68

++++ס"לא חומCalcium sulphate dihydrateCaSO4 *2H2O0(הידראט)סידן גופרתי 69

לבורנט/לשימוש התלמידים בפיקוח מורה+++++מגיב עם חומצותס"לא חומCalcium hydroxideCa(OH)20סידן הידרוקסידי70

ס"לא חומCalcium iodide hydrate CaI2.*H2O0(98%הידראט )סידן יודי 71

אינו מתאים בשימוש עם מחמצנים 

וחומצות חזקות 

החומר היגרוסקופי ויש למנוע חשיפה 

.לאור

בשריפה יפלט מימן יודי

+++++

ס"לא חומCalcium chlorideCaCl20סידן כלורי72
.משחרר חום בהמסה במים

.מגרה את העור
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

++++ס"לא חומCalcium carbonateCaCO30סידן פחמתי73

+++++ס"לא חומStarch(C6H10O5)n0עמילן או תמיסת עמילן74

++++ס"לא חומPVAPolyvinyl alcohol[CH2CH(OH)]n0- פוליויניל אלכוהול 75

++++ בחדר מאוורר היטבאויש לעבוד במנדף ס"לא חומCarbon dioxideCO2(g)0גז- פחמן דו חמצני76

77
מוצק - פחמן דו חמצני 

(קרח יבש)
Dry ice (solid carbon dioxide)CO2(s)0ס"לא חומ

.יש לעבוד בחדר מאוורר היטב

יש . אין לגעת בחומר בידיים חשופות

להשתמש בכפפות עבודה
מאושר להדגמת מורה או לבורנט בלבד+++++

78
פרופנול בתערובת עם -1 

מים
+++++ס"לא חומ3--------------------

++++ס"לא חומParaffin oil----------0(שמן)פרפין 79

80
צבעי מאכל 

(כחול,כתום,אדום,ירוק)
++++ס"לא חומ0--------------------

++++יש להמנע משאיפת האבקהס"לא חומSiliconSi0(סיליקון)צורן 81

++++ס"לא חומSilicon dioxide (Silica)SiO20(חול)צורן דו חמצני 82

++++ס"לא חומ0--------------------שמן תינוקות83



מספר 

סידורי
נוסחהשם מדעישם החומר

קבוצת 

סיכון
הנחיות בטיחות לשימוש ואיחסון

עבודה 

במנדף

משקפי 

מגן
מורהכפפות

לבורנ

ט
הנחיות למורה וללבורנטתלמידים

13 SUDAN
1-(4-(phenyldiazenyl)phenyl) 

azonaphthalen-2-ol
C22H16N4O0להימנע משאיפת המוצק.++++

.לשימוש הלבורנט גם כמוצק

.לשימוש מורה ותלמידים בתמיסה בלבד

Zinc powderZn4.3גרגרים ואבקה- אבץ 2

.מגיב באלימות עם מחמצנים חומצות ובסיסים

. אסור להשליך לפח אשפה

.מומלץ לא להשתמש באבקה עדינה

.מומלץ להשתמש בגרגרי אבץ

לבורנט/בפיקוח מורה- עבודה עם אבקה +++++

Zinc dibromideZnBr28אבץ ברומי3
 מעלות צלזיוס החומר יכול לפלוט  600בטמפרטורה של מעל 

רעילה, HBr, חומצה ברומית
++++

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++Zinc sulfate  ZnSO48אבץ גופרתי4

+++++SO2- בחימום החומר יפלט גז רעיל Zinc sulfate monohydrateZnSO4.H2O9(הידראט)אבץ גופרתי 5
!חימום יבוצע רק במנדף 

. מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

Zinc nitrateZn(NO3)25.1אבץ חנקתי6
יש לאחסן בהפרדה ממחמצנים חזקים ומחומרים . חומר מחמצן

.מחזרים 
+++++

. לשימוש במוצק רק על ידי המורה או הלבורנט בהדגמה בלבד

. מולר2ע בלבד בתמיסה בריכוז של עד "לשימוש תלמידים בחט

Zinc iodideZnI28אבץ יודי7
.במגע עם חומצות יפלט מימן יודי

במגע עם אש קיימת סכנה של פליטה של אדי יוד- אין לחמם 
++++

. מולר2שימוש בתמיסה מהולה בריכוז של עד 

!החדר בלבד ' השימוש בחומר מוצק בטמפ

Zinc chlorideZnCl28אבץ כלורי8
אדי החומר קורוזיביים למתכות

החומר היגרוסקופי- יש לשמור החומר יבש 
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++

9
אדיפיל כלורי 

(הכסאן דיאואיל כלוריד)

Adipoyl Chloride 

(Hexanedioyl dichloride)
(CH2)4C(COCl)28 (3)

החומר קורוזיבי, נוזל דליק

מסוכן במגע עם העיניים והעור ומסוכן ביותר בבליעה
+++++

. לבורנט/ לשימוש התלמידים בפיקוח מורה 

.5%לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.לשימוש במקום מאוורר

Aluminum powderAl4.3(אבקה)אלומניום 10

.החומר נדלק ספונטנית באוויר

.במגע עם  מים משחרר גזים דליקים

.(בסיסיים)יש למנוע מגע עם חומרים אלקליים 

.יש להמנע משאיפת האבקה וממגע עם העור והעיניים

לבורנט/בפיקוח מורה- עבודה עם אבקה +++++

Aluminum nitrate nonahydrateAl(NO3)3*9H2O 5.1(הידראט)אלומיניום חנקתי 11
החומר מחמצן חזק יכול לגרום לגירוי וכוויות כימיות בעור 

ופגיעות רב מערכתיות
+++++

.ורק להדגמה, רק על ידי המורה והלבורנט- לשימוש כמוצק 

.1Mלתלמידים מאושר השימוש בתמיסה עד לריכוז 

(הידראט)אמוניום אוקסלט 12
Ammonium oxalate 

monohydrate
(NH4)2.C2O4*H2O8

החומר מגיב באלימות עם חומצות בריכוז גבוה וחומרים 

מחמצנים
+++++

+++++להרחיק מהישג ידם של תלמידים בכל עתAmmonia  NH38,  2.3(מיכל סגור)אמונייה גז 13

אסור 

לשימוש 

תלמידים

.השימוש בהדגמת מורה בלבד 

14
ראה - אמוניה בתמיסה 

אמוניום הידרוכסידי
Ammonia solutionNH3(aq)8תמיסה קורוזיבית אין לקרב למתכות++++++

חומרים לשימוש תחת אזהרות

משרד  החינוך

המזכירות הפדגוגית

      אגף מדעים

שעת חירום ובטיחות סביבתית                            , אגף בכיר לבטחון
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++++++מגיב באלימות עם חומצות. החומר צורבAmmonium hydroxideNH4OH8אמוניום הידרוקסידי15
. מולר1לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.מומלץ כי תלמידים המשתמשים במשאפים לא יחשפו לאדי אמוניה

Ammonium nitrateNH4NO35.1אמוניום חנקתי16

החומר מגיב באלימות עם אבקות של מתכות ועם דלקים 

. אורגאניים בנוכחות כלורידים של מתכות

.החומר פציץ אין לחמם או לחשוף לאש גלויה- בחימום 

החומר ראקטיבי- זהירות 

++++++
. ללא מנדף,  מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.במנדףע ניתן להשתמש במוצק "ב ובחט"בחט

 מולר2ובתמיסה בריכוז של עד , לשימוש תלמידים כמוצק++++יש למנוע מגע עם מחמצנים וחומצותAmmonium thiocyanateNH4SCN9+8אמוניום תיוציאנט17

AnilineC6H5NH26.1אנילין18
.חומר רעיל בבליעה ובחשיפה עורית

.חובה לעבוד במנדף, החומר נדיף ביותר
+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

. ע בלבד"בחטלשימוש 

.לשימוש להדגמה בלבד על ידי המורה והלבורנט

AcetoneCH3COCH33אצטון19
חומר דליק ביותר

החומר נדיף ביותר
.ק" סמ10רק בכמות שאינה עולה על , ללא מנדףלשימוש ללבורנט למורה ולתלמידים ++++++

Potassium hydroxideKOH8אשלגן הידרוקסידי20
.החומר יכול לגרום לגירוי קשה בעור ובעיניים

יש לשמור את החומר בבקבוק פלסטיק סגור היטב
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

Potassium nitrateKNO35.1אשלגן חנקתי21
.יש להמנע משאיפת האבקה

במגע עם העור יגרום לגירוי
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

Potassium iodateKIO35.1אשלגן יודתי22
החומר מחמצן חזק יכול לגרום לגירוי וכוויות כימיות בעור 

ופגיעות רב מערכתיות
++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

לשימוש המורה בלבד

Potassium chlorateKClO35.1אשלגן כלורתי 23

.ג" ק1- לא להחזיק בבית ספר יותר מ

מגיב באלימות עם .להרחיק את המוצק מחומרים מחזרים 

חומרים דליקים ומתפוצצים ועם חומרים , חומרים אורגאניים 

מחזרים

+++++

Potassium permanganateKMnO45.1אשלגן מנגנתי24

החומר מחמצן חזק

במגע עם שמן מינרלי ושומנים יגרום לשריפה תוך . מסוכן

פליטה של גזים מחניקים

+++++
.לשימוש המורה בלבד להדגמה לדוגמה בהפקת חמצן

.לשימוש התלמידים בתמיסה מימית בלבד

+++++מחמצן וחומר רעיל בבליעה ובחשיפה עוריתPotassium persulfateK2S2O85.1אשלגן על גופרתי25
.ע בלבד"ב ובחט"לשימוש בחט

. מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

אשלגן פרוציאניד26
Potassium ferrocyanide 

trihydrate
K4Fe(CN)6*3H2O4.1

.אחסן בארון בסיסים

במגע עם חומצות ואש סכנה של פליטה של ציאניד ותחמוצות 

NOX- חנקן

++++++
,  או תמיסות בסיסיות0.1Mלשימוש לתלמידים רק בתמיסות מהולות בריכוז של עד 

.ללא מנדף, ללא חימום

Potassium ferricyanideK3Fe(CN)60אשלגן פריציאניד27

.אחסן בארון בסיסים

במגע עם חומצות ואש סכנה של פליטה של ציאניד ותחמוצות 

NOX- חנקן

++++++
,  או תמיסות בסיסיות0.1Mלשימוש לתלמידים רק בתמיסות מהולות בריכוז של עד 

.ללא מנדף, ללא חימום
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EthanolC2H5OH3אתנול28

! החומר דליק ביותר

! החומר נדיף ביותר

אין לעבוד בסביבה של אש גלויה או גופים הפולטים חום סכנת 

אש ופיצוץ

+++++

.ק" סמ20לשימוש תלמידים עד  

.ל" מ50לשימוש עד , ע בלבד"לתלמידי חט

.להמנע מאש גלויה בחדר בעת השימוש בידי תלמידים

Diethyl etherC4H10O3אתר29

.חומר דליק ביותר

.החומר נדיף ביותר

חומצות חזקות ,הרחק ממחמצנים .מומלץ לאחסן בקרור

וחומרים אורגאניים

+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

.ב בלבד"ע ובחט"לשימוש מורה בחט

.לשימוש רק במנדף או תא נדוף

.אין לפתוח בקבוק עם החומר בחלל הכיתה

++++++חומר דליק ביותר הרחק ממחמצניםbutanolCH3(CH2)2CH2OH3-1בוטנול-301

.העבודה רק בפיקוח מורה

.לא מנדף, ל" מ1תלמידים רק בכמות של עד  לשימוש

.נדרש מנדףבכמויות גדולות יותר 

+++++הרחק ממחמצנים, חומר דליק ביותרButyl alcoholCH3CHOHCH2CH33בוטנול-312
.  לא מנדףל,  ל" מ1תלמידים רק בכמות של עד  לשימוש

.נדרש מנדףבכמויות גדולות יותר 

לשימוש בתמיסה בלבד+++++!!החומר מחמצן ומגיב למכה בפיצוץ Benzoyl peroxideC14H10O45.1- 1בנזואיל פראוקסיד32

ברזל גופרתי33
Iron(II) sulfate

Hydrated ferrous sulfate
FeSO4*7H2O0

.חומר מסוכן לסביבה. חל איסור לשפוך לכיור את התמיסות

.יש לאסוף תמיסות במיכל לפינוי כימיקלים
+++++

. מולר2לשימוש תלמידים כמוצק וכן בתמיסה בריכוז של עד 

.במקרה של שפך יש לספוג ממשטח העבודה

.  דקות15במקרה של מגע עם העור לשטוף במים זורמים היטב במשך 

.חימום החומר יתבצע בתוך מנדף

Iron(II) NitrateFe(NO3)25.1ברזל חנקתי34
יש לאחסן בהפרדה ממחמצנים חזקים ומחומרים . חומר מחמצן

.מחזרים 
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++חומר מאכל וצורבIron (III) chloride hexahydrateFeCl3*6H2O8(הידראט)ברזל כלורי 35

+++++.SO2- בשריפה יפלט גז רעיל ביותר SulfurS84.3גופרית גבישית ואבקה36

לשם ,  גרם1-לשימוש תלמידים בצורה של גוש ואבקה יבשה בכמות של  לא יותר מ

.ביצוע בדיקות פיזיקליות

חימום יתבצע בתוך מנדף בהדגמת מורה

++++++חומר דליק ביותרn-hexaneC6H143הכסאן37

.אין לפתוח בקבוק של החומר בחלל הכיתה

.  ע"לשימוש תלמידי בחט

.ב לשימוש המורה והלבורנט בלבד"בחט

Hexamethylenediamine H2N(CH2)6NH28הקסאמתילן דואמין38

חומצות אנהידרידיות מחמצנים חזקים - להרחיק מחומצת מלח 

.והרחק מגז דו תחמוצת הפחמן וקרח יבש

.אחסן בארון קורוזיביים אלקליים בהפרדת משנה

+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

.מורה ולבורנט בלבד.לשימוש בהדגמה

.חובה להשתמש בכפפות ניטרליות

Oxalic acidC2H2O4*2H2O8חומצה אוקסלית39

ובסיסים , היפוכלוריד, החומר מגיב באלימות עם מחמצנים

על ידי , מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק וכפפות. חזקים

.לבורנט בלבד

 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++++



מספר 

סידורי
נוסחהשם מדעישם החומר

קבוצת 

סיכון
הנחיות בטיחות לשימוש ואיחסון

עבודה 

במנדף

משקפי 

מגן
מורהכפפות

לבורנ

ט
הנחיות למורה וללבורנטתלמידים

חומרים לשימוש תחת אזהרות

משרד  החינוך

המזכירות הפדגוגית

      אגף מדעים

שעת חירום ובטיחות סביבתית                            , אגף בכיר לבטחון

Phosphoric acidH3PO48 + 5.1(פוספורית)חומצה זרחתית 40

(מגיב עם מתכת)חומר מאכל 

יש לנעול את החומצה בארון מתכת בנפרד מבסיסים ומחזרים 

מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק . כמו מתכות והלידים

.על ידי לבורנט בלבד, וכפפות

. מולר2לשימוש התלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++++

Sulfuric acidH2SO48חומצה גופרתית41

יש להשתמש בסינר ניילון או , החומצה היא חומר מאכל צורב

PVC.

יש להוסיף את החומצה  (מיהול)בהכנת תמיסה מימית 

אסור להוסיף מים ), ולא להיפך, בזהירות למים תוך כדי ערבוב

מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק . (לחומצה המרוכזת

.על ידי לבורנט בלבד, וכפפות

.יש לאחסן בבקבוק סגור

.למנוע מגע עם חומרים אורגניים. מחמצן חזק

יש לנעול את החומצה בארון מתכת בנפרד מבסיסים ומחזרים 

.כמו מתכות והלידים

.חומר היגרוסקופי

++++++

.חל איסור מוחלט להשתמש בחומצה בלתי מהולה- לתלמידים 

.  מולר2לשימוש התלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.השימוש לתלמידים עם חלוק וכפפות

.ללא מנדף,  מולר2תלמידים בתמיסה בריכוז של עד  לשימוש

Nitric acidHNO38חומצה חנקתית42

יש להשתוש בסינר ניילון או , החומצה היא חומר מאכל צורב

PVC.

יש להוסיף את החומצה  (מיהול)בהכנת תמיסה מימית 

אסור להוסיף מים ), ולא להיפך, בזהירות למים תוך כדי ערבוב

מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק . (לחומצה המרוכזת

.וכפפות

.מחמצן חזק

.יש לאחסן בבקבוק סגור

.למנוע מגע עם חומרים אורגניים. מחמצן חזק

יש לנעול את החומצה בארון מתכת בנפרד מבסיסים ומחזרים 

.כמו מתכות והלידים

++++++

.מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק וכפפות

. מולר2לשימוש התלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.ללא מנדף,  מולר2תלמידים בתמיסה בריכוז של עד  לשימוש

Hydrochloric acidHCl8חומצה מימן כלורי43

יש להשתוש בסינר ניילון או , החומצה היא חומר מאכל וצורב

PVC.

יש להוסיף את החומצה  (מיהול)בהכנת תמיסה מימית 

אסור להוסיף מים ), ולא להיפך, בזהירות למים תוך כדי ערבוב

מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק . (לחומצה המרוכזת

.על ידי לבורנט בלבד, וכפפות

.ש לאחסן בבקבוק סגור

.למנוע מגע עם חומרים אורגניים. מחמצן חזק

יש לנעול את החומצה בארון מתכת בנפרד מבסיסים ומחזרים 

.כמו מתכות והלידים

HClהחומצה המרוכזת פולטת אדי 

++++++

.מיהול החומצה יעשה במנדף עם חלוק וכפפות

. מולר2לשימוש התלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.ללא מנדף,  מולר2תלמידים בתמיסה בריכוז של עד  לשימוש
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      אגף מדעים

שעת חירום ובטיחות סביבתית                            , אגף בכיר לבטחון

Formic acidHCOOH8 (3)חומצה פורמית44
.מי חמצן וחומרים מחמצנים, הפרד מאלומיניום

יכול להגיב בפיצוץ במגע עם תרכובות אורגניים חנקניים
+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

.י המורה והלבורנט בלבד"ע ע"לשימוש בחט

. מולר2לשימוש בתמיסה בריכוז מקסימאלי של  

Propanoic acidCH3CH2COOH8חומצה פרופיונית45
החומר קורוזיבי

מסוכן במגע עם העיניים והעור ומסוכן ביותר בבליעה
.לבורנט/ ובפיקוח המורה ,  מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה עד לריכוז של ++++++

IodineI28יוד46

היוד הוא חומר מחמצן 

מגע ממושך עם העור יגרום לגירוי העור

!!מסוכן במגע עם העיניים 

++++++

.ע בלבד"ב וחט"חימום של גבישי יוד יבוצע בחט

, (KIבתוספת אשלגן יודי ) מולר 2לתלמידים בתמיסה מימית בריכוז של עד  לשימוש

. ללא מנדף

באמבט מים  (איטום המבחנה עם נייר פרפין) רק במערכת סגורה חימום ללא מנדף

.חמים  ובקרה למניעת דליפת אדי יוד

+++++(עור ועיניים)להמנע ממגע בין תמייסת החומר לרקמת גוף Silver nitrateAgNO35.1 + 8כסף חנקתי47

LithiumLi4.3ליתיום48

!!!אין לאחסן כמויות גדולות של המוצק 

להקפיד על איחסון בטיחותי

!!!להרחיק מהישג ידם של תלמידים בכל עת 

מסוכן במגע עם מים. להדגמה של מורה בלבד

+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

!!!להרחיק מהישג ידם של תלמידים בכל עת 

. להדגמה של מורה בלבד בתוך מנדף סגור

.LiOHאחד התוצרים בתגובה הוא , במגע עם מים תגובה אקסוטרמית חריפה

Magnesium Mg4.1אבקה- מגנזיום 49

.מתלקח כמוצק בעת חימום

.יש להדליק בסביבה יבשה

יש להקפיד שלא יהיו , במגע עם חומצה משתחרר גז מימן דליק

.מקורות אש גלויים כשמבצעים תגובה בין מגנזיום לחומצה

.הצתת האבקה רק במנדף++++++

MagnesiumMg4.1מגנזיום סרט50

.מתלקח כמוצק בעת חימום

.יש להדליק בסביבה יבשה

יש להקפיד שלא יהיו , במגע עם חומצה משתחרר גז מימן דליק

.מקורות אש גלויים כשמבצעים תגובה בין מגנזיום לחומצה

+++++
. מעל משטח חול יבש, מאושר להצתה בחלל הכיתה בהדגמה

.יש לוודא כי אין בסביבה כלי עם מים או סמרטוט רטוב, לפני ההצתה

( הידרט6)מגניזיום חנקתי 51
Magnesium nitrate 

hexahydrate
Mg(NO3)25.1

, חומצות, יש להפריד מחומרים מחזרים, חומר היגרוסקופי

אבקות של מתכות וחומרים נפיצים, חומרים אורגניים
++++

Water glassNa2O7Si38מי זכוכית52
.י לבורנט"הכנת תמיסה ע

החומר קורוזיבי
 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

Manganese dioxideMnO25.1מנגן דו חמצני53
חומרים ,מגיב באלימות עם חומצות חזקות מחמצן חזק

ותרכובות ממחזרות וחומרים אורגאניים
לא לחמם בנוכחות חומר אורגני+++++

MethanolCH3OH3(6.1)מתאנול54

נדיף ביותר, חומר דליק ביותר

במקרה של בליעה או חשיפה לאדי החומר , החומר רעיל ביותר

.יש סכנה לחיים

+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

!!!ורק במנדף , ע בלבד"לשימוש המורה והלבורנט בחט
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++++++החומר דליק ונדיף t-butanol(CH3)3COH3פרופאנול-2מתיל -552

.יש לבדוק מקורות אש ולהרחיק מכול מקור חום

. ל " מ2מאושר לשימוש ללא מנדף לתלמידים רק בכמות של עד 

.מנדף נדרשבכמויות גדולות יותר 

Nickel(II) sulfateNiSO46.1ניקל גופרתי56

.חומר רעיל מאד

.שקילת המוצק והכנת התמיסות יעשו על ידי הלבורנט בלבד

.תלמידים לא יקבלו ולא ישקלו מוצק

חל איסור . חומר מסוכן לסביבה אסור לפנות אל מערכת הביוב

.לשפוך לכיור את התמיסות

יש לאסוף תמיסות במיכל לפינוי כימיקלים

1Mלשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++++

Nickel(II) chlorideNiCl29ניקל כלורי57

.שקילת המוצק והכנת התמיסות יעשו על ידי הלבורנט בלבד

.תלמידים לא יקבלו ולא ישקלו מוצק

חל איסור . חומר מסוכן לסביבה אסור לפנות אל מערכת הביוב

.לשפוך לכיור את התמיסות

יש לאסוף תמיסות במיכל לפינוי כימיקלים

1Mלשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד ++++++

Copper powderCu4.3נחושת אבקה58
מגיב עם הלוגנים וחומרים מחמצנים כגון חומצה חנקתית 

.וחומצה גופרתית מרוכזות
לשימוש תלמידים רק עם כמויות אבקה שקולות מראש+++++

Copper(I) bromideCuBr20נחושת ברומית59
הפרד ממחמצנים

החומר גורם לגירוי
+++++

.  מולר 2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

. דקות15במקרה של מגע העור עם החומר יש לשטוף היטב במים זורמים במשך 

Copper(II) sulfateCuSO4*5H2O9נחושת גופרתית60

.החומר הוא מחמצן

.חומר מסוכן לסביבה. חל איסור לשפוך לכיור את התמיסות

.יש לאסוף תמיסות במיכל לפינוי כימיקלים

+++++

.לשימוש תלמידים כמוצק

.במקרה של שפך יש לספוג ממשטח העבודה

. דקות15במקרה של מגע עם העור לשטוף במים זורמים היטב במשך 

Copper nitrateCu(NO3)25.1נחושת חנקתית61
.להפריד את המוצק ממחזרים

.חומר היגרוסקופי וקורוזיבי
. מולר5לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++

Copper(II) chlorideCuCl28נחושת כלורית62

.מנע מגע עם חומצות מרוכזות

.חומר מסוכן לסביבה. חל איסור לשפוך לכיור את התמיסות

.יש לאסוף תמיסות במיכל לפינוי כימיקלים

+++++

.לשימוש תלמידים רק עם כמויות אבקה שקולות מראש

 מולר לניסוי אלקטרוליזה וגידול 2לשימוש בתמיסה עד - ע  "ב וחט"לתלמידי חט

.יש לבצע את הניסוי בחדר מאוורר. גבישים

SodiumNa4.3נתרן63

!!!אין לאחסן כמויות גדולות של המוצק 

/ נתרן יאוחסן בתוך מיכל מקורי של הספק בתוך נוזל כמו שמן

מסוכן במגע עם מים . 'נפט וכד/סולר 
+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

!!!להרחיק מהישג ידם של תלמידים בכל עת 

 .סגור מנדףלהדגמה של מורה בלבד בתוך 

.NaOHאחד התוצרים של התגובה הוא . במגע עם מים תגובה אקסוטרמית חריפה

Sodium hydroxideNaOH8נתרן הידרוכסידי64

.מסוכן לעיניים ולעור, חומר מאכל

,לאחסן בנפרד מחומצות

פולט חום בהמסה במים, מוצק היגרוסקופי

+++++

,  גרם מוצק לכל היותר1עבודה עם - ע להכנת תמיסה מימית "לשימוש תלמידי חט

.ל מים ומעלה" מ50- מומס ב

.י הלבורנטית או המורה במנדף בלבד"הכנת התמיסה תבוצע ע

. מולר3ע  בריכוז של עד "לשימוש תלמידים בחט- בתמיסה 

. מולר2ב  בריכוז של עד "לשימוש תלמידים בחט- בתמיסה 

Sodium nitrateNaNO3נתרן חנקתי65
(5.1) 

(6.1)

, תירכובות ציאנידיות,חומצות חזקות:יש להפריד באחסון מ

.טיוציאניד, מתכות אלקאליות, חומרים אורגאניים
+++++

.  מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.יש להשתמש בכפפות ניטריליות
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 מולר2לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד +++++PVCשימוש בסינר נילון או , חומר מאכלSodium acid sulfateNaHSO4*H2O8(הידראט)נתרן מימן גופרתי 66

+++++מסוכן במגע עם מים. מגיב באלימות עם מחמצנים וכוהליםCalciumCa4.3מתכת- סידן 67

אסור 

לשימוש 

תלמידים

להדגמת מורה בלבד

+++++החומר מחמצן הפרד מחומרים מחזריםCalcium nitrate tetrahydrateCa(NO3)2*4H2O5.1(הידראט)סידן חנקתי 68
.  מולר1לשימוש תלמידים בתמיסה בריכוז של עד 

.ג מגשים"עבודה ע

Lead nitratePb(NO3)26.1, 5.1עופרת חנקתית69

.שימוש בחומר מחייב כפפות ומשקפי מגן וחלוק

.השימוש רק במנדף ורק בהדגמת מורה או לבורנט

עליו יש לרשום , החומר ושאריות הניסוי יאספו לתוך כלי נפרד

שהכלי מכיל עופרת חנקתית וכל תוצר עופרת אחר שנוצר 

.בניסוי

+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

. ע בלבד"לשימוש בחט

.לשימוש הלבורנט והמורה בלבד

. מולר0.01בריכוז של עד , לשימוש המורה והלבורנט להדגמה בלבד- בתמיסה 

80Petroleum ether------3\60-פטרול אתר70

!החומר דליק ביותר

!החומר נדיף ביותר

אין לעבוד בסביבה של אש גלויה או גופים הפולטים חום סכנת 

אש ופיצוץ

++++++
.ע בלבד"לשימוש בחט

.ק" סמ5 עם כמות שאינה עולה על  במנדףלשימוש תלמידים 

+++++חומר דליק ביותרPentanolCH3(CH2)3CH2OH3-1פנטנול-711

.השימוש רק במנדף או בתא נדוף

.אין לפתוח בקבוק של החומר בחלל הכיתה

.החומר לשימוש גם לתלמידים- ע "חט

.החומר לשימוש המורה והלבורנט בלבד- ב "בחט

72
פרופאנול        -2  

(איזופרופיל אלכהול)
2-Propanol(CH3)2CHOH3

. החומר דליק ונדיף

בסיסים חזקים , החומר עשוי להגיב עם חומצות חזקות

ומחמצנים

++++++

.להמנע מחשיפה לאש גלויה וממקורות חום

.אין לפתוח בקבוק של החומר בחלל הכיתה

.ל" מ20 בחלל הכיתה עד נפח  של לשימוש תלמידים ללא מנדף- ע "בחט

.החומר לשימוש המורה והלבורנט בלבד- ב "בחט

CyclohexaneC6H123ציקלוהקסאן73
.  עבודה במנדף בלבד. חומר דליק ביותר

אין לאפשר מגע עם מחמצנים. יש לאחסן בארון דליקים
++++++

. עבודה רק עם ציוד מגן אישי וכפפות ניטריל

אין להשתמש בכפפות לטקס

+++++Cobalt(II) chlorideCoCl28קובלט כלורי74
 .ע התלמידים לא יעבדו עם מוצק  אלא רק עם  תמיסה  או סרט נייר ספוג בחומר"בחט

.ב מותר לשימוש תלמידים רק סרט נייר ספוג בחומר"בחט

XyleneC6H4(CH3)23קסילן75
.ובהפרדה ממחמצנים, אחסן בארון חומרים דליקים

.לשימוש רק במנדף 
+++++

אסור 

לשימוש 

תלמידים

בכמויות קטנות ככל האפשר, לשימוש המורה והלבורנט בביולוגיה בלבד
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1

צילינדר גז                 / בלון - אמוניה 

ראה ברשימת החומרים  - (מיכל סגור)אמונייה גז 

לשימוש תחת אזהרה

Ammonia NH38,  2.3
.אסור לשימוש כגז בבלון

אסור השימוש במיכלים גדולים בלחץ גבוה
---

---asbest------9אסבסט2

---A2החומר חשוד כמסרטן Acrylonitrile CH2CHCN3, 6.1(אקריל אמיד)אקרילוניטריל 3

---ArsenicAs6.1ארסן ותרכובותיו4

---PotassiumK4.1אשלגן5

---Ethylene oxideCH2OCH22.3אתילן אוקסיד6

---Benzidine(C6H4NH2)26.1בנזידין7

---Benzene C6H66.1בנזן8

---אסור השימוש בשפורפרת ברוםBromineBr2(8) (6.1)ברום9

---Barium hydroxideBa(OH)26.1בריום הידרוקסידי10

---Barium nitrateBa(NO3)25.1בריום חנקתי11

---Barium chlorideBaCl2 6.1בריום כלורי12

---DibromomethaneCH2Br26.1ברומו מתאן-דו13

---DichloromethaneCH2Cl26.1כלורו מתאן-דו14

--- PhosphorusP44.1 , 6.1זרחן אדום15

---Phosphorus pentoxideP2O58זרחן חמצני16

--- PhosphorusP44.1 , 6.1זרחן לבן17

OxygenO25.1 , 2.1צילינדר גז/ בלון - חמצן 18
.אסור לשימוש כגז בבלון

אסור לשימוש במיכלים גדולים בלחץ גבוה
---

לא ישמש כחומר בבית הספר- חומרים אסורים לשימוש 

משרד   החינוך

          המזכירות הפדגוגיתשעת חירום ובטיחות סביבתית           , אגף בכיר לבטחון

                אגף מדעים



מספר 

סידורי
נוסחהשם מדעישם החומר

קבוצת 

סיכון
תלמידיםלבורנטמורההנחיות בטיחות לשימוש ואיחסון

לא ישמש כחומר בבית הספר- חומרים אסורים לשימוש 

משרד   החינוך

          המזכירות הפדגוגיתשעת חירום ובטיחות סביבתית           , אגף בכיר לבטחון

                אגף מדעים

NitrogenN22.1צילינדר גז/ בלון - חנקן 19

.אסור לשימוש כגז בבלון

אסור לשימוש במיכלים גדולים בלחץ גבוה

שיחרור גז בחדר יגרום לירידה ברמת החמצן בחדר עד סיכון חיים

---

---TCETrichloroethaneC2H3Cl36.1טרי כלורו אתאן  20

---ChloromethaneCH3Cl3כלורומתאן21

---ChloroformCHCl36.1כלורופורם22

---.אסור השימוש גם במדחום או מד לחץ המכילים כספיתMercuryHg6.1כספית וכל תרכובותיה23

ChromiumCr6.1כרום ותרכובותיו24
, עופרת כרומטית, אשלגן דוכרומט, אשלגן כרומטי: לדוגמא

ב"כרום תלת חמצני וכיו
---

---Sodium sulfideNa2S4.2נתרן גופרי25

26
(בכל צורות הופעותיה)עופרת וכל תרכובותיה 

ראה חומרים לשימוש תחת אזהרה- עופרת חנקתית 
LeadPb8, 6.1---

--------tarעטרן27

---40%FormaldehydeH2CO8, 6.1-   ו36%תמיסות בריכוז  (פורמלין)פורמאלדהיד 28

---Carbon disulfideCS26.1גופרתי-פחמן דו29

---Carbon tetrachlorideCCl46.1פחמן ארבע כלורי30

---Cyanide6.1ציאנד31

---CadmiumCd6.1,  8קדמיום ותרכובותיו32
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