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7/10/2018 

 
 לכבוד:  סטודנט/ית לתואר בוגר                                                                    

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע             
 

 
 ט"בשנת הלימודים תשע במעבדות הוראה הדרכת בטיחות לסטודנטיםהנדון: 

 
 

 ,סטודנט/ית יקר/ה
 

בטיחות במעבדה הינה חובה מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה ומהווה תנאי לכניסה הדרכת 
חייב לעבור הדרכת בטיחות במעבדה מידי  אר ראשוןולת כל סטודנטלעבודה במעבדה. אי לכך, 

 העבודה במעבדה. תחילתשנה לפני 
 

 . 76223 חובה שמספרו כקורס  Moodle-במעבדה הוכנסה למערכת ה הדרכת הבטיחות

 /https://moodle2.cs.huji.ac.il/nu18: הבא  הקורס נמצא בקישור

 
  הקורס כולל: 

 דקות( 15-צפייה בסרטון בנושא "עבודה בטוחה במעבדות הוראה" )כ .1

 קריאת חוברת "הוראות בטיחות לסטודנטים במעבדות הוראה"  .2

 שאלות אמריקאיות(. 10ומעלה( של מבדק ידע ) 80בהצלחה )ציון ביצוע  .3
  

הכולל הצהרה  טופס אישור ביצוע המבדקבתום ביצוע התהליך הנ"ל בהצלחה תידרש/י להפיק 
שעליך לחתום עליה, לפיה עברת ולמדת את כל פרקי הקורס ובצעת בעצמך את המבדק. ההצהרה 

  כמפורט להלן: התחייבות שלךכוללת גם 

)משקפי מגן, חלוק מעבדה, נעליים סגורות וכפפות  לעבוד במעבדה עם ציוד מגן אישי .1
 מתאימות( 

 אותם למדת בקורס זה  לעבוד על פי ההנחיות וכללי הבטיחות .2
 

את הטופס חתום על ידך יש להביא למפגש הראשון של כל קורס מעבדה בשנת הלימודים 
  ולמסור למדריך/כה. הנוכחית
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המדריך או סיור ע"י לידיעתך, כהשלמה לקורס בטיחות זה ייערך במפגש הראשון בכל מעבדה 
 אשר יכלול הכרת המעבדה הספציפית ומיקומם של אמצעי החירום בה  המורה או הלבורנט,

ובסביבתה. בסיור יאוזכרו הסיכונים, אמצעי הבטיחות וריענון הוראות הבטיחות הבסיסיות 
 בעבודה במעבדה.

 
ציוד מגן אישי )משקפי על ידך, הצטיידותך ב החתוםהאישור וההצהרה הנ"ל  טופסרת מסי

לעבודה  והשתתפותך בסיור המודרך מהווים תנאי לכניסתך מגן, חלוק מעבדה ונעליים סגורות(
 ) עבור כל קורס מעבדה במהלך שנת הלימודים הקרובה(. במעבדה

 
להציגו במהלך שנת הלימודים במפגש הראשון שמור/שמרי לעצמך העתק מהטופס הנ"ל, על מנת 

תקף לשנת לימודים אחת בלבד ויש  oodleM -ביצוע קורס הבטיחות ב. של כל קורס מעבדה

 .לחזור עליו מידי שנה בתחילת שנת הלימודים
 

 :לב  /ישים

ביצוע הקורס תקף לשנת לימודים אחת ויש לחזור עליו מידי שנה בתחילת שנת  .1
 הלימודים.

 יורשה להיכנס למעבדות. לא  28/10/2018 א'תלמיד שלא יבצע המבדק עד יום  .2

 כל תלמיד מחויב בהשלמת הדרישות של קורס הבטיחות, קרי ציון עובר בקורס. .3
 
 
 

 איחולים לשנת לימודים פורייה, מעניינת ובטוחה,
 

 
 מדעי הטבעמתמטיקה וותלמידים, הפקולטה למזכירות לענייני הוראה ה                                       
 המחלקה לבטיחות, גהות ואיכות הסביבה                                       

 


