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 ףתש" יום א', א' בסיון,

 2020למאי,  24

 

 קורונהעת החזרה לשגרה במעבדות המדעים ב

 

מעבדות ועבודות המשולבים בביצוע מתנהלים כסדרם כלימודים בכל שכבות הגיל לימודי המדעים , לשגרהחזרה עם  ה

 בכל שכבות הגיל.חקר 

 :אנו מבקשים להביא בפניכם הנחיות לשיעורי המדעים במעבדות 

 .העברת ציוד מיד ליד תתאפשר רק כאשר עובדים עם כפפותבשיעורי המעבדה התלמידים יעבדו עם מגשים אישיים ו .1

 .בלבד השימוש בציוד המשותף ייעשה על ידי הלבורנט/ית או המורה .2

 .)אתנול( אלכוהול 90%-70%לפני תחילת הניסוי ובסופו באמצעות תכשיר המכיל יש לחטא את שולחנות העבודה  .3

 החומר דליק ולכן יש לחטא רק כאשר אין אש דולקת בסביבה.

,  ההנחיות הכלליות של משרד הבריאות לבתי הספר הן המחייבות. זאת בנוסף לכללי הבטיחות ת מסיכותיבאשר לעטי .4

 )כפפות, משקפי מגן, חלוקים וכד'(. הבטחת הבטיחות במעבדותבמעבדות לפי חוזר מנכ"ל 

חזרה לשגרה מלאה  –"אורחות חיים במוסד החינוכי ן לפי מסמך נחיות הבאשר לשטיפת ידיים ולהגיינה אישית, הה .5

  .הבטחת הבטיחות במעבדותבתקופת הקורונה" ובהתאם לחוזר מנכ"ל 

בימי  בהתאם להנחיות הבטיחותבוצע תוך הקפדה יתרה על שימוש בכפפות והלבורנטים יאיסוף ופינוי הציוד על ידי  .6

 .  הבטחת הבטיחות במעבדותפורסמות בחוזר מנכ"ל המשגרה 

 

 בברכה,
 

  

 
 
 

 רותם זהבי
 מנהל אגף בטיחות ארצי

אגף בכיר ביטחון, שעת חירום ובטיחות 
 סביבתית

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

 יו"ר המזכירות הפדגוגית , ד"ר מירי שליסל

 מנהלת המינהל הפדגוגיו כ"לסמנ , ד"ר שוש נחום

 יסודי-מנהלת אגף א' חינוך על, דסי באריגב' 

 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי

 מחוזותהמנהלי 

 ד"ר עופר מוקדי מפמ"ר מדע וטכנולוגיה

 ר אירית שדה, מפמ"ר ביולוגיה"ד

 ד"ר דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה

 ד"ר צבי אריכא מפמ"ר פיזיקה

 יקהזפימ"מ מפמ"ר  , ד"ר אורנה בלומברגר

 אשכולות הפיס ממונה עלאורנה בן עטר, גב' 

 חום הלבורנטיםמונה על תגב' בילי פרידמן, מ

 גב' אפרת בקשי, הממונה על הבטיחות במעבדות
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