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 במעבדה והתנהגות כללי בטיחות

 ית/לבורנט או מורה באישור כנה מותרת רק האו לחדר ה מעבדההכניסה ל .1

    ובנוכחותו.

בנושאים הניסויים והתצפיות, בניית הדגמים והמוצרים בצעו את הפעילויות,  .2

 /ית.לבורנטה או הנלמדים על פי הוראות המורה

 .שולחןלשחק בחומרים ובכלים העומדים על ה אין .א

העבודה על פי הנחיות המורה על שולחנות שבכלים ובחומרים השתמשו  .ב

 בלבד.

קבלת אישור מן  רק  לאחרחברו מכשירי חשמל לשקעים חשמליים  .ג

 ועל פי הוראותיו.  /יתהמורה או הלבורנט

 .לכךהוראה מפורשת  ה, רק אם ניתנהיה או כהלייגזי ליקוהד .ד

 

  .במעבדההפעילות  במהלך ביצועחדים ות מיוהקפידו על כללי זהיר .3

   לטעום ולהריח חומרים. אין .א

 .בזמן ביצוע הפעילויות אין לקום ולהסתובב בכיתה .ב

  .חלקי ביגוד מתנופפיםספו את השיער וא בזמן ביצוע ניסוי .ג

 ,כפפות, חלוק) העומד לרשותכם. מגן השתמשו בציוד ה ניסוי ביצוע בזמן .ד

 .(מגן משקפי

על כל מפגע כגון: כלים פגומים, שברי  ית/לבורנטל או הודיעו למורה .ה
סאות, יבמרחב הלימודי )שולחנות, כ או חומרים שנשפכוזכוכית שהתפזרו 

 רצפה ועוד(.

 בסיום העבודה.  במים וסבון רחצו את הידיים .ו

 

 .הקפידו על כללי סדר וניקיון .4

 שמרו על סביבת עבודה נקייה ומסודרת במהלך ביצוע הפעילויות. .א

 .על שולחן יציבומעל מגש  הניסוייםערכו את  .ב

השאירו סביבת עבודה )שולחן, מגש עם ציוד וחומרים( נקייה ומסודרת  .ג

 בסוף השיעור.
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 והתנהגות במעבדהבטיחות  - ה לתלמידיםיסימני

 

 יתבנוכחות המורה או הלבורנט רק למעבדה הכניסה/. 

  הלבורנט/יתהישמעו להוראות המורה או. 

  רק בלבוש מסודר ושיער אסוף עבדהלמהכניסה. 

  בצעו את הפעילויות, הניסויים והתצפיות, בניית הדגמים והמוצרים על פי

 הנחיות המורה או הלבורנט/ית.

  בו.שהסיכונים  ואתודאו כי הבנתם את הוראות הניסוי 

 לטעום או להריח חומרים. אין 

 השולחן.  על העומדים ובכלים בחומרים לשחק אין 

 כשירים לשקעים חשמליים ללא הוראת המורה. לחבר מ אין 

  וכהליות תיעשה אך ורק לפי הוראה מפורשת של המורה.גזיות הדלקת 

 ומשקפי מגן על פי ההנחיות כפפות ,חלוק – השתמשו באמצעי המיגון. 

 ביצוע הניסויים יהיה על שולחן יציב נקי ומעל מגש. 

  דווחו למורה. -זיהיתם פגם בכלי הזכוכית 

 יתקראו מיד למורה או ללבורנט - רנשפך חומ/. 

  לאחר העבודה במעבדה.במים וסבון רחצו  ידיים 

 


