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בברכה ובאיחולי הצלחה

צוות "מכון יעדים", מפתח ומוביל התוכנית

פתח דבר
ובאמצעותם  ילדים,  לעודד  כוונה  לדרך מתוך  יצאה  בטוח,  חיים  לאורח  האור” המחנכת  “נתיב  התוכנית 

מעגלי קהילה נוספים, להתנהגות נבונה ובטוחה בכלל, בסביבה צורכת חשמל בפרט.
התוכנית מבוססת על הרעיון שהבנת נושא הבטיחות, יצירת תרבות התנהגות נבונה ועידוד הילדים לאחריות 

כלפי עצמם וקהילתם, ימנעו תאונות ויאפשרו איכות חיים גבוהה תוך שמירה על הסביבה מפני מפגעים.
התוכנית  צעירה,  מנהיגות  ומעודדת  מטפחת  ביישוב,  פעולה  שיתופי  בונה  מערכתית-יישובית,  התוכנית 
של  תרבות  מעודדת  דילמות,  מעוררת  חברתית,  ומעורבות  אחריות  סביבה,  איכות  של  ערכים  מבהירה 
התנהגות בטיחותית, יוצרת גשרים בין אוכלוסיות בקהילה באמצעות הילדים המהווים סוכני שינוי, והחשוב 
מכל, התוכנית החווייתית מעודדת אכפתיות, מעורבות ואחריות של הילדים כלפי סביבתם ותורמת לפרט, 

למשפחה ולקהילה.
מאמין”  ל”אני  גם  כמו  וצרכיו,  היישוב  לחזון  מותאמת  התוכנית  התהליך.  בראש  עומד/ת  הרשות  ראש 

הבית–ספרי ומהווה משאב מעצים לתוכניות הקיימות.
הפעילות במסגרת התוכנית מתרחשת בשני צירים: ציר מערכתי–קהילתי–יישובי המאפשר גיבוש קבוצת 
מנהיגות צעירה יישובית של נציגי בתי–הספר מכיתות ד’-ו’, היוצרים פורום של “ילדי נתיב האור” ופועלים 

לאיתור מפגעים, לגיבוש אמנת בטיחות יישובית בחשמל ולפעילות הסברה. 
לשגרירי  הילדים  הפיכת  לצורך  המורה,  לבחירת  מתודות  במגוון  פעילויות  סל  המאפשר  בית–ספרי  ציר 

הסברה לנושא בבית–ספרם ובקהילות נוספות.
תכונות  על  מידע  יישוביים–קהילתיים:  פעולה  ודרכי  ערכים  מידע,  עיקריים:  מרכיבים  שלושה  לתוכנית 
ופעילות  וקדושת חיי אדם,  החשמל, ערכים של שמירה על בטיחות, שמירה על איכות סביבה, אחריות, 

חברתית–קהילתית להעברת הערכים, להסברה ולהנחלת התנהגות נבונה ובטיחותית ביישוב ובקהילה.
החינוך  משרד  בשיתוף  יעדים”  “מכון  על–ידי  ומובלת  פותחה  והיא  החשמל  חברת  יזמה  התוכנית  את 
ממלכתיים,  וערבים,  יהודים  בתי–ספר  וב–800  רשויות  ב–75  בהצלחה  פועלת  והיא  המקומיות  והרשויות 

ממ”ד וחינוך מיוחד. 
תודתנו למנהלי המחוזות במשרד החינוך, למפקחים, לראשי הרשויות, למחזיקי תיקי חינוך, למנהלי אגפי 
ומחלקות החינוך, כמו גם למובלי התוכנית ברשות, למנהלים ולמורים אנשי הקשר לנושא בבתי–הספר, 
ולצה”ל,  החיילות  למורות  נתיב האור”,  “ילדי  להובלת קבוצות  רבות  ברשויות  הנוער השותפה  למנהיגות 
לוועדי ההורים על התגייסותם לתהליך, העשרתו והעצמתו ביוזמות מקומיות ובית–ספריות, לכל המחנכים 

שהעירו והאירו את התוכנית, יצרו את המגוון ונתנו מענה לצורך. תודה.
תודה מיוחדת שלוחה לעובדים ולגמלאים של חברת החשמל המלווים את התהליך.

ברכות לצוות מכון יעדים ולגב’ דליה שטנצלר העומדת בראשו, על הפיתוח והליווי של תוכנית חשובה זו, 
ובעיקר תודה לילדים - “ילדי נתיב האור”, המתנדבים לתוכנית מתוך מודעות לחשיבות הנושא.

התוכנית תלווה ותפוקח על-ידי הגב’ לאה רוזנברג, סמנכ”לית ומנהלת המינהל הפדגוגי של  משרד החינוך.

יחד נתרום לעתיד בטוח של ילדינו!

עדי אלדר

יו”ר מרכז השלטון המקומי

עמוס לסקר 

מנכ"ל חברת החשמל
שלומית עמיחי 

מנכ”לית משרד החינוך
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למורה שלום רב!

התוכנית “נתיב האור” - דרך חיים בטוחה בעידן חשמלי היא תוכנית חינוכית, שמטרתה לעצב תרבות 

יכולה להצליח ברמה הגבוהה  זה  צורכת חשמל. תוכנית מסוג  ונכונה בסביבה  נבונה  של התנהגות 

ביותר, ככל שתהווה חלק ממערך הסדירויות של בית–הספר, תשתלב בתוכנית הלימודים השוטפת, 

תתאים לפרופיל ולייחודיות הבית–ספרית, ולא תהווה הדבקה של עוד נושא - גם אם מדובר בשעות 

ספורות בלבד.

התוכנית “נתיב האור”, שפעלה בהצלחה כפיילוט בשנת הלימודים תשס”ו בערים באר–שבע, גבעתיים, 

נתיבות ורמת–גן, העלתה את הצורך במודלים ייחודיים ליישום התוכנית בבתי–הספר השונים.

חוברת זו באה לענות על צורך זה. החוברת מסייעת, ברמת היוזמות הבית–ספריות, למנהל בית–הספר 

ולצורכי בית–הספר, כמו גם למנהל  ולצוות המורים העוסק בנושא להתאימן ככל שניתן לייחודיות 

מחלקת החינוך ולפיקוח משרד החינוך ביישוב ליזום ולהתאים יוזמות לרמה הקהילתית.

בחוברת שילוב של שלושה מרכיבים:

העשרה עיונית בנושא.  

העשרה במגוון יוזמות, שבוצעו במסגרת הפיילוט בשנת הלימודים תשס”ו.  

העשרה במגוון רעיונות והמלצות ליוזמות על–פי דיסציפלינות בשתי רמות:  

ברמה הבית–ספרית.  –  

ברמה המערכתית, היישובית.  –  

נשמח להמשיך ולסייע בעידוד יוזמות בנושא. בהמשך יועלו היוזמות על אתר האינטרנט של חברת 

החשמל, בו יזכו לחיבורים לאתרי היישובים השונים.

צרכים  על–פי  מהשטח  הנולדות  תוכניות,  של  והשבחה  בהצמחה  עמיתים,  בלמידת  מאמינים  אנו 

מקומיים, כהעשרה לתוכנית המוצעת.

נשמח להמשיך ולעמוד לרשותכם בנושא.

קריאה נעימה!

בברכה ובאיחולי הצלחה

צוות "מכון יעדים", מפתח ומוביל התוכנית
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פרק א

יוזמה בתחום הבטיחות בחשמל: מרעיון למשמעות

מהות היוזמה

קריאה ליזמות, תקוות הקשורות בה ועידוד יוזמות של מורים - כל אלה הם תופעה חדשה בחינוך.

אחרי מלחמת העולם השנייה היתה מגמה לעדכן את תוכניות הלימוד באופן שישקפו את ההתפתחויות 

החדשות בתחומי הידע. התהליך החל במחקר ופיתוח של רעיונות מחוץ לבית–הספר וקבלתם על–ידי 

 Firestone( צוות ההוראה באופן פסיבי, תוך הקדשת מעט מאוד תשומת לב למציאות של בתי–הספר

 .)and Corbett, 1988; Sharan, 1990 ;Sarason, 1996

פתרונות  להציע  מהם  המבקשת  למורים,  המופנית  הקריאה  את  מסבירה  זה  דגם  של  אי–התאמתו 

ויוזמות משלהם )לם, 2000; גורדון, Bamberger,1995 ;1994(. ואכן, היוזמות הבית–ספריות הוכיחו יכולת 

הטמעה גבוהה. עדות לכך אנו מוצאים בדו”ח המחלקה להערכה על יוזמות חינוכיות במסגרת פרויקט 

המחשוב הארצי: 

תפוקות מושגות במסגרת יוזמה בית–ספרית בהצלחה רבה יותר מאשר במסגרת יוזמה הכוללת מספר 
בתי ספר…. מומלץ לעודד את היזמות הבית–ספרית המתבררת כבעלת פוטנציאל גבוה יותר להשגת 

התפוקות המצופות, בהשוואה ליזמות המגיעה מחוץ לבית–הספר )משרד החינוך והתרבות, 1997(.

התפתחות נוספת היתה המהפכה הרלטביסטית, המעדיפה יחסיות של ערכים על פני אמת אבסולוטית, 

בתי–ספר  של  להתפתחות  הביאה  המהפכה  בעקבותיה.  והתרבותי  החברתי  הפלורליזם  והתפתחות 

ייחודיים מסוגים שונים )שפירא גולדרינג, היימן, שביט, 1991; גזיאל, 1993(, ואפשרה לכל בית–ספר 

לפתח חזון המייחד אותו. חזון זה מהווה “שומר שער”. הוא מאפשר סינון היוזמות, שאינן עולות בקנה 

אחד עם החזון הבית–ספרי, ומדגיש את הצורך בהתפתחות של יזמות פנים בית–ספרית, המותאמת 

לצרכים ולפרופיל הבית–ספרי. גורדון )1994( מחזק זאת בטענה, כי במערכת כזו, בה איש אחד אינו 

שמתרבים  ככל  שכן  שונות,  דעות  בין  חופשי  ויכוח  לעודד  רצוי  בידיו,  שהאמת  בטוח  להיות  יכול 

הרעיונות, יש סיכוי כי יימצאו ביניהם רעיונות טובים. 

הרפורמה, שהרחיבה את האוטונומיה של כלל בתי–הספר )Dror and Shapira,1997(, והמעבר לניהול 

המספק  מוסד  בבית–הספר  הרואה  הצרכנית,  לגישה  פורה  קרקע  היוו  בית–ספר  תקציבי  של  עצמי 

)מגד,  וגלויה בין בתי–הספר  זו מאופיינים בתחרות סמויה  שירותי חינוך. התהליכים המלווים גישה 

2002(, הנוטים לראות את ההורים והתלמידים כקהל לקוחות, ומבקשים לייחד את עצמם על מנת 

למשוך את לקוחותיהם, אילו מערבים מושגים כמו: איכות, רה–ארגון, בקרה, יזמות וחידוש. ואולם 

העולם העסקי הארגוני הכיר זה מכבר, כי יזמות וחידוש מקורם ביצירתיות של העובדים. 

הכלכליות של  בהלימה לתפיסות  נמצאים  בבית–הספר,  מורים  יוזמות של  אלו, המעודדים  שינויים 

חשיבות היוזמה בכל ארגון, ובפרט בבית–ספר, שכן היא תורמת לבית–הספר באופן הבא:

מגבירה פעילות.  .1  

מגבירה את האיכות.  .2  
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.)Ghiselli, 1956( מפתחת גישות חדשות לבעיות ישנות  .3  

תורמת לחיזוק מעמדו האוטונומי של המורה במערכת החינוך.   .4  

בראשונה:  ובראש  שונות,  סוגיות  לגבי  הדיון  את  מעוררות  לבית–הספר  ותרומתה  היוזמה  חשיבות 

בהכרח  לא  ביזמות  העוסקים  אפילו  כי  לתופעה מלמד,  הגדרה  למצוא  הניסיון  ליוזמה?  נחשב  מה 

)Drucker,1985(. אחת הסיבות לחוסר הידע הוא אולי העדר קונצנזוס בין  יודעים את מהות המושג 

ותיתן  תצפה  שתסביר,  תיאוריה,  לבנות  הנסיונות  המושג.  של  המדויקת  המשמעות  לגבי  החוקרים 

תשובות מדעיות, לא עלו יפה; וחוקרים, המכירים את המושג, עדיין מודים שקשה להגדיר את אופיָּה 

 .)Oced job strategy, 1999( האינטרדיסציפלינרי של היזמות

ההצעות האחרות להגדרת היוזמה בעולם העסקי מתמקדות בתהליכי בניית עסק או בתפיסת היזמות 

כחדשנות. הצעות אלו עירבו מושגים כמו:

יצירתיות.   .1  

כושר ליצירה של דברים חדשים.  .2  

מרץ והעזה.  .3  

פתרון בעיות.   .4  

קבלת החלטות, כמו “היכולת להחליט ולפעול בלי לחכות לגירוי, בקשה או עידוד מבחוץ”   .5   

)מוריי וקלקהון, אצל כהן, 1989(.    

מערכת החינוך מתארת את התופעה - בנוסף למושג יזמות - בעוד שלושה מושגים עיקריים: 

פרויקט.   .1  

חידוש.   .2  

שינוי.   .3  

ארבעת מושגים אלו משמשים בערבוביה בהגדרת הפעילות, שאנו רוצים לתחום תחת יזמות בית–

ספרית. פוקס וליזרוביץ )1992( השקיעו מאמץ בהפרדה ביניהם, ומתוך הגדרות של מנהלות בתי–הספר 

והגדרות המושגים במילון ארגנו את המושגים על–פי רמתו ואיכותו של השינוי; וכך מהווים שלושת 

המושגים - יוזמה, פרויקט וחידוש - שלבים בהתהוותו של השינוי:

 

השינוי מאפיין את בית–הספר, הנמצא בעיצומו או בסופו של תהליך, בו היוזמות, הפרויקטים והחידושים 

מובחנים ומאורגנים, והופכים את המצבים בבית–ספר לשונים משהיו. מכאן שיוזמות הן שלב בשינוי 

משמעותי ומהוות את אבני הבניין שלו.

שינויחידושפרויקטיוזמה
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היוזמה היא יחסית לא רק למושגים המשיקים לה, אלא נתפסת גם יחסית לארגון שבו היא צומחת, 

והיא תלויה במאפייני הארגון וכתרבות הנהוגה בו. כלומר: מופע של יוזמה בארגון עסקי יהיה שונה 

מיוזמה בסקטור הציבורי בכלל, ובבית–הספר, השייך לסקטור זה, בפרט. היבטים של יזמות בסקטור 

או  המיוחד  ההיבט  את  להדגיש  ראוי  הפרטי.  במגזר  שפותחו  היזמות,  הגדרות  על  נשענים  ציבורי 

המרכיבים  אחד  למשל,  כך,  העסקי.  לעולם  המתאימים  למושגים,  הציבורי  הסקטור  של  הפרשנות 

ביטוי בהתנהגות פרואקטיבית, כלומר בחיפוש הזדמנויות לעשייה,  לידי  המרכזיים של היזמות בא 

המתבטאת באופן שונה בסקטור הפרטי )שיפור התחרותיות והרווחיות של הארגון( ובסקטור הציבורי. 

הפרשנות העיקרית של התנהגות פרואקטיבית בסקטור הציבורי בכלל, ובבית–הספר בפרט, מתייחסת 

אל:

פתרון בעיות לפני שהן הופכות למשבר.   .1

.)Sanford, 2000( מניעה של בעיות לפני שהן קורות  .2

פעילות המונעת תאונות או התנהגויות מסוכנות, כמו למשל תאונות, הנובעות מהתנהגות לא   .3 

נכונה עם חשמל. 

תפקידו של בית–הספר והיישוב בתכנון יוזמה משמעותית בתחום הבטיחות בחשמל 

אנו חיים בעולם המופעל ומּונע על–ידי אנרגיה חשמלית. כל המכשירים שסובבים אותנו מופעלים על–

ידי חשמל. למדנו בעזרת החשמל להפיק חום, אור, קול, תמונה. בעזרתו מופעלות מערכות תקשורת, 

הפעילות  מרבית  את  מניע  והוא  בגופנו,  פועל  החשמל  שונות.  מערכות  על  שולטים  אנו  ובעזרתו 

שלנו בעולם. החשמל הוא אנרגיה שלעתים לא נראית לעין, אולם היא משפיעה על התרבות שלנו, 

שעות הפנאי, מזון, עבודה, תרבות הצריכה ועוד. הבנת פעולתו המגוונת של החשמל מחייבת ראייה 

רב–תחומית ונוגעת למקצועות הטבע, ההיסטוריה, הפיזיקה, המתמטיקה ועוד. מעבר לכך מזמן לנו 

העיסוק באנרגיית החשמל דיון ערכי, שיש לו השלכות משמעותיות על איכות הסביבה, תכנון ערים 

המתבטא  סיכון,  החשמל  מהווה  זאת  עם  חשמל.  ללא  חיינו  את  לדמיין  קשה  בטוחה.  והתנהגות 

בעיקר:

בסכנת התחשמלות, כאשר גוף האדם נעשה חלק מהמעגל החשמלי.  .1

תופעות טבע מסוכנות, כמו ברק.  .2

זרימת חשמל במוליכים, הגורמת ליצירת חום; ובמקרה של תקלה - התחממות יתר ושריפה.   .3

ובפיתוח  חשמל,  צורכת  בסביבה  נכון  חיים  לאורח  בחינוך  משמעותי  תפקיד  לבית–הספר  יש  לכן 

מודעות לחשיבות של הבטיחות בכלל, ובטיחות בחשמל בפרט. כך, למשל, יש לחנך את התלמידים 

לזהות כיצד למזער, לבודד ולהגביל גורמי סיכון, ולסלק מפגעים על–ידי פעולה מתקנת. 

כפי שנאמר לעיל, מייצגת מניעת תאונות חשמל התנהגות פרואקטיבית, ומבטאת את אחד המאפיינים 

של  השליליות  בתוצאות  מטפלת  היזמות  אין  ריאקטיבית,  להתנהגות  בניגוד  ביזמות:  המרכזיים 

התאונות - אלא פועלת לעשייה משמעותית, שתכוון להתנהגות רצויה ותוצאות רצויות. חינוך הילדים 

לפרואקטיביות בתחום זה - מעבר לתפקידו המשמעותי בחינוך ליזמות )כהן, 1989( - יכול להביא 

לשינוי אמיתי בתפיסות ובהתנהגות של המשפחה והקהילה; שכן באותה מידה, בה הן משפיעות על 

תרבות הצריכה של אוכלוסייה זו, הן יכולות להשפיע על דפוסי התנהגות בטוחים בשימוש בחשמל. 
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ואכן, השפעת הילדים כמובילים שינויים ערכיים בקהילה כבר נצפתה בעבר - בנושא השמירה על 

פרחי הבר. כמובילי שינוי הפנימו הילדים את החשיבות של השמירה על פרחי הבר על מנת שלא 

ייכחדו, ואילצו את ההורים ואת סביבתם לנהוג על–פי הכללים הנכונים. ניתן אפוא לצפות, שפעולות 

הנדרש  לשינוי   - ובעקבותיה  למודעות,  יובילו  קהילתית,  תפיסה  שישלבו  בית–ספר,  של  מותאמות 

ולהתנהגות בטוחה של כל הקהילה. 

על מנת שתהיה משמעותית, על היוזמה לקיים כמה קריטריונים:

חידוש. על–מנת שתגרום להגברת הפעילות בבית–הספר, צריכה היוזמה להיתפס כחידוש, יחסית   .1

לפעילות השוטפת של בית–הספר. היא תעורר עניין, אם תגרה את המשתתפים לגיוון בפעילותם, 

יותר מאשר אם יראו בה “עוד מאותו דבר”.

רלוונטיות. לכלל הקהילה: בבית–הספר ומחוצה לו. הרלוונטיות של היוזמה באה לידי ביטוי, כאשר   .2

היא יוצאת מגבולות הכיתה, מרחיבה את תחום השפעתה מעבר למורה והתלמיד במסגרת הכיתה, 

עיצוב  של  לתרומה  מעבר  לו.  ומחוצה  בבית–הספר  המתאימים  הגורמים  את  ומשתפת  רותמת 

התלמיד כמוביל שינוי יש חשיבות רבה להתנהגות בטוחה בחשמל גם של הסביבה הכוללת של 

הזהירות  כללי  של  להטמעה  תתרום  והקהילה  המשפחה  של  בטוחה  שהתנהגות  מאחר  הילד, 

בסביבה צורכת חשמל, ותסייע לילד בתפקיד סוכן השינוי. עבודה שאינה משולבת תגרום לדיסוננס 

בין המסרים הנרכשים בבית לבין המסרים הנלמדים בבית–הספר. אם כן, הדרכים ליישום יוזמות 

חינוכיות יעוצבו בראייה מערכתית של מעגלי החיים השונים של הלומד בשיתוף המשפחה, הכיתה, 

בית–הספר וגורמים עירוניים שונים. 

אינטרדיסציפלינריות. היוזמה משלבת מקצועות שונים ונותנת היבטים מגוונים של תחומי תוכן,   .3

ערכים, מיומנויות וחוויותיות. היות היוזמה רב–תחומית מאפשר לתלמיד לחוות את המסר:

א.  בחושים שונים: היבטים שונים מזמנים קליטה בעזרת חושים שונים: הראייה, השמיעה וחוש 

המימוש. 

במקצועות שונים: יצירת למידה משמעותית על–ידי למידת הנושא מהיבטים שונים. כמו כן,  ב. 

זה הוא הפחות אהוד על  כי מקצוע  יסתבר אולי  נבחר מקצוע מסוים להעברת המסר,  אם 

התלמיד, ולכן בשל העדר החיבור עם התכנים לא יפנים את המסרים החינוכיים. הבחירה בכמה 

מקצועות או תחומים לימודיים עשויה להגדיל את הסיכוי שהתלמיד ימצא עניין בנלמד. 

באופן ספירלי, על–ידי חזרה על עקרונות בטיחותיים: בדומה לעבודה עם יסוד מארגן, החוזר  ג. 

על עצמו במקצועות השונים - גם כללי הבטיחות, החוזרים על עצמם באופן מגוון, מאפשרים 

לתלמיד להפנים את הידע.

מובנות. תהליך מובנה של יזמות   .4

הצורך ביוזמה. צורך זה עשוי לנבוע מבעיות שיש לפתור, כמו גם מרצון להגברת עניין בפעילות;  א. 

להגשמה של רעיונות; ולמידה חווייתית על מנת להפנים ערכים התנהגותיים.

הרעיון. הרעיון של מיזם נבחר מתוך חלופות שונות, שהוערכו והותאמו לסדירויות והערכים  ב. 

הרלוונטיים לבית–הספר. 

פיתוח היוזמה. אחרי בחירת הרעיון יש לפתח אותו לכלל תוכנית, כלומר להכין תכנון מפורט  ג. 

בר–ביצוע הכולל לוח זמנים; פירוט הפעולות השונות לביצוע; המשאבים הנדרשים, כמו כוח 

אדם, ציוד, חדרים וכדומה. 

ביצוע. הפעלת היוזמה.  ד. 
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הערכה מעצבת. אחת המטרות בפיתוח יוזמות חינוכיות היא לפתח חשיבה ביקורתית. תהליך  ה. 

היזמות לא יהיה שלם, אם לא תתרחש בו הערכה של תהליכים ותוצרים, שתוביל לקבלת 

החלטות בדבר שינוי, שיפור או שימור של ההצלחות. 

תיעוד. התיעוד מאפשר פרסום והפצה של היוזמה בקהילה, וכך תורם לחיזוק הקשר של בית– ו. 

הספר עם הקהילה המזינה אותו. בנוסף מאפשר התיעוד למורים אחרים להשתמש ביוזמה, וכך 

תורם לרלוונטיות שלה למערכת החינוך, ומכאן - להגברת המשמעות שלה למורה, לבית–הספר 

ולקהילה החינוכית. 

בתי– בתוך  משמעותיים  שינויים  המובילות  הבית–ספריות,  ליוזמות  כי  להסיק  ניתן  לעיל  מהאמור 

הספר - תוך שהן מתאימות עצמן לפרופיל הייחודי ולעשייה השוטפת של המורים והתלמידים - יש 

כולה בתחום הבטיחות  והקהילה  בניין בשינוי משמעותי בקרב התלמידים  הפוטנציאל להיות אבני 

בחשמל. ההיבט היזמי בא לידי ביטוי גם במניעה פרואקטיבית של תאונות בכלל, ותאונות הנובעות 

משימוש לא נכון בחשמל בפרט. חינוך התלמידים להתנהגות נכונה, תוך בניית תפקידם כמובילי שינוי 

בקהילה, כפי שכבר נעשה בעבר, עשוי להניב שינוי משמעותי בחינוך כל הקהילה לאורח חיים נכון 

בסביבה צורכת חשמל. 
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פרק ב

בטיחות בחשמל: רעיונות ליוזמות בתחום איכות הסביבה

תחום איכות הסביבה עוסק ביחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על–ידיו. 

ייצור החשמל, העברתו וחלוקתו לצרכנים מלווים בהשלכות סביבתיות בתחומים שונים:

שמירה על אתרי טבע, שמירה על בעלי–חיים ועל סביבת המחיה שלכם, טיפוח אזורי קינון והגנה 

עליהם, נדידה של בעלי כנף ועוד.

שימוש בטוח בחשמל - משמעו שימוש המביא בחשבון את הקשר בין האדם לבין סביבתו הקרובה 

והרחוקה כאחד, והלוקח אחריות עליה תוך חשיבה על הטווח הארוך והטווח הקצר כאחד.

מה בפרק?
 

מסדרון פעיליוזמה בית–ספריתבטיחות ואמצעי תאורה - אז והיום  

תערוכה  

מיני מחקר  

ניסוי  

יצירת מרכז למידה יוזמה בית–ספריתטכנולוגיה, חשמל ובעלי–חיים  

בשיטת הג’יקסו

חקר וגילוי  

הקמת צוות היגוי יישובייוזמה יישוביתעיר משמרת אנרגיה  

לוח “שימור אנרגיה”   

     בית–ספרי

תחרות לתכנון   

     “בית חכם ובטוח”
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בטיחות ואמצעי תאורה - אז והיום

האור משמש כמקור אנרגיה חשוב לאנושות. מקורות האור, הטבעיים והמלאכותיים, משמשים את 

בני–האדם בחיי היומיום לאורך כל ההיסטוריה. 

עד המאה ה–19 נעשה שימוש באמצעים מכניים לצורך התאורה, כגון נורות גז ועששיות; אולם החל 

בהמצאת הנורה על–ידי אדיסון ומהפכת החשמל השתנו פני עולמנו: גדל מספר שעות האור באמצעים 

מלאכותיים )נורות( באיכות גבוהה, ובעקבות זאת חל שינוי חברתי ותרבותי בהרגלים ובאורחות חיים, 

ועוד.

בעידן המודרני, שבו אנו חיים, משמשת האנרגיה החשמלית כמקור אנרגיה חשוב.

החל במאה ה–19 נפוץ השימוש בחשמל, ומכשירים רבים החלו לפעול באמצעות הזרם החשמלי.

נוחה  למקום,  ממקום  להעברה  קלה  שהיא  העובדות  ובכללם  שונים,  יתרונות  החשמלית  לאנרגיה 

לשימוש ומאפשרת שליטה על קצב הזרימה שלה. 

יוזמת “בטיחות ואמצעי תאורה” היא יוזמה בית–ספרית, המאפשרת לבחון את אמצעי התאורה בראי 

ההיסטוריה, ההשפעה שלהם על הסביבה ובטיחות השימוש בהם.

מטרות

לפתח מודעות לחשיבות הבטיחות בשימוש   

בחשמל בכלל, ובאמצעי תאורה בפרט.

לעסוק בנושא הפקת אנרגיה בכלל ואנרגיית   

האור בדרך חווייתית.

ליצור אקלים וסביבות למידה תומכים.  

מושגים

אנרגיה

אור

קדמה

חשמל

בטיחות

אמצעי בטיחות

ערכים

בטיחות

אחריות

שמירת הסביבה

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה
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לחשוף את התלמידים להיבטים   

היסטוריים והתפתחותיים, הקשורים 

להתפתחות השימוש בתאורה 

מלאכותית.

מיומנויות

שימוש נבון באמצעי תאורה

חקר וגילוי

ריאיון

התנסות ביצירת מעגל 

חשמלי

הכרת דרכים יישומיות 

להגברת הבטיחות בחשמל

דילמות

הצורך בִקדמה: טכנולוגיה מול הצורך בשמירה על איכות הסביבה.  

בעד ונגד השימוש במקורות אנרגיה מלאכותיים, המשפיעים על מגוון תאונות.  

העלאת איכות החיים - מול סכנת הפגיעה באיכות הסביבה.  
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

מסדרון פעיל  

תערוכה  

מיני מחקר  

ניסוי  

מסדרון פעיל 

רציונל
המסדרון הפעיל מורכב מתחנות פעילות, ובכל תחנה נדרשים התלמידים למלא אחר כמה משימות 

סביב אותו הנושא.

הפעילות במסדרון מתבצעת באופן חופשי על–ידי התלמידים או ביוזמה והכוונה של המורה.

ואיכות  בנושא הבטיחות  המסדרון הפעיל מהווה אחד המרכיבים בסביבת הלמידה של התלמידים 

הסביבה.

בנושא השימוש הבטוח  תחנות הפעילות במסדרון מאפשרות למידה עצמאית או בקבוצות קטנות 

באמצעי תאורה בראי ההיסטוריה.

פירוט התחנות במסדרון

תחנה 1. אמצעי התאורה לפני המצאת החשמל

מטרות

להכיר סוגים שונים של אמצעי תאורה: אמצעים טבעיים/מלאכותיים, אמצעים מבוססי אנרגיית   

גז/חשמל וכדומה.

לבחון את אמצעי הבטיחות, שנדרשו בשימוש באמצעי תאורה לפני המצאת החשמל.  

דוגמאות למשימות

לחקור את מבנה העששית/מנורת גז, ולתאר את האנרגיה המפעילה אותן.  

להמצאת  שקדמה  בתקופה  התאורה  באמצעי  בשימוש  בטיחות  על  לשמירה  דרכים  להציע   

החשמל.

ליצור מאגר מידע על סוגים שונים של אמצעי תאורה, ולסדרם על גבי ציר זמן מצויר.   
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עזרים נדרשים

תמונות ואיורים של עששיות, נרות, מנורות גז.  

מידע על סוגי אנרגיות, המרתה של אנרגיה ואנרגיה חשמלית.  

מידע על סוגים שונים של אמצעי תאורה לאורך ההיסטוריה האנושית.  

תחנה 2. מקורות אור טבעיים ומלאכותיים

מטרות

לסווג את מגוון מקורות האור הקיימים.  

לבחון את ההשלכות הסביבתיות והטכנולוגיות של השימוש במקור אור מלאכותי.  

לברר דילמות ערכיות.  

דוגמאות למשימות

יצירת טבלת “יתרונות וחסרונות” של השימוש בכל אמצעי תאורה )בטיחות, נוחות, זמינות, וכו’(.  

דיון בדילמה ערכית של שימור מול פיתוח.  

משחק תפקידים: בעד ונגד השימוש במקור אנרגיה מלאכותי  

עזרים נדרשים

דוגמאות ותמונות של מקורות אור )פנס, לפיד, נר, נורה, שמש, כוכבים וכדומה(; מידע על תחנות כוח 

לייצור חשמל; האתגרים בשמירה על איכות הסביבה.

תחנה 3. האור כצורה של אנרגיה 

מטרות

לאפשר לתלמידים לבחון את מאפייני האור כצורה של אנרגיה.  

לנתח את התכונות הפיזיקליות של האור.  

לבחון את מאפייני האור ולהגדיר את הסכנות ואמצעי הבטיחות.  

דוגמאות למשימות

ניסוי, חקר וגילוי של שבירת קרני האור, מעבר קרני האור בגופים אטומים או שקופים; תופעת הצל; 

החזרת אור וכו’.
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עזרים נדרשים

אביזרים להתנסות כגון: גוף תאורה, כוס מים, מכל אטום או מכל שקוף.

תחנה 4. אמצעי תאורה במאה ה–21

מטרות

 לפתח את המודעות לאמצעי התאורה, המשמשים אותנו בעידן המודרני.

 לפתח תפיסה ביקורתית לגבי האיזונים בשימוש באמצעי תאורה מלאכותיים, העלאת איכות החיים 

והפגיעה באיכות הסביבה.

דוגמאות למשימות

 לתעד שימוש באמצעי תאורה במהלך יממה: בשעות שיש אור טבעי ולאחר רדת החשיכה. 

 ניתוח הממצאים ויצירת רשימה של אמצעי התאורה, הנמצאים בשימוש שלנו ושל הסביבה שלנו.

של  הבטיחות  מידת  ובירור  מסוים,  תאורה  באמצעי  השימוש  בגלל  הסביבה  על  בהשלכות  דיון   

השימוש בו.

עזרים נדרשים

כתבות או ידיעות, העוסקות בקשר בין חשמל לאיכות הסביבה.

תחנה 5. ניצול האור הטבעי

מטרות

 לעודד צריכה נבונה של חשמל.

 לפתח את המודעות לחיסכון בחשמל.

 לבחון דרכים לניצול מיטבי של מקורות האור הטבעיים.

 ללמוד על “פיתוח בר–קיימא”.

 להכיר בהשלכות הסביבתיות ארוכות הטווח של צריכת החשמל, המופק מגז בעולם המודרני.

דוגמאות למשימות

 ללמוד על המושג “פיתוח בר–קיימא”, ולהבין את חשיבותו בשימור הסביבה לטווח הארוך על–ידי 

שימוש במיומנויות חקר באינטרנט.
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 מציאת דוגמאות לפיתוח בר–קיימא בעיר/ביישוב/במדינה, והשוואתן לאמנת ריו, שנחתמה בשנת 

1991 בנושא זה.

לדוגמה:  הקרובה.  בסביבה  הטבעיים  האור  מקורות  של  מיטבי  לניצול  רעיונות  וליישם  להעלות   

הדבקת ניירות כסף על קרטוני ביצוע והנחתם במקום מואר בבית–הספר, וכך להגביר את האור 

הטבעי הנכנס לבית–הספר.

עזרים נדרשים

מקורות מידע, ניירות כסף, קרטון ביצוע, דבק.

תערוכה 

מטרות

 ליצור סביבת למידה משמעותית עבור התלמידים.

 לעודד את התלמידים לבטא את עצמם באופן יצירתי.

 להוות במה להצגת תוצרי חקר.

תיאור כללי
תערוכה בית–ספרית1 פתוחה, והסיור בה מתקיים ללא ליווי, באופן חופשי, לאורך מסלול מסומן, תוך 

מתן הסברים מספקים ליד המוצגים, ומתן אפשרות לגעת ולהפעיל כמה מוצגים.

אגף  של  וליצירה  לתכנון  אחראית  גיל  שכבת  כל  בית–הספר.  תלמידי  כל  יוצרים  התערוכה  את 

בתערוכה.

התלמידים מתכננים מה יהיה בתערוכה, כיצד ייאספו או יוכנו המוצגים, כיצד יוצג המידע למבקרים 

בה, ועוד.

דוגמאות לנושאים בתערוכה

 אור, תאורה ובטיחות בחשמל.

 אנרגיה חשמלית, המרתה של אנרגיה.

 חשמל בטוח אז והיום.

מיני מחקר 

מטרות

 להוסיף מימד אישי לתהליך הלמידה.

 לבחון הבדלים תרבותיים או חברתיים, המוצאים ביטוי בדורות השונים.

 לחבר בין תהליך הלמידה לבין המשפחה והקהילה.

1. ראו פירוט על תערוכה לימודית בחוברת למורה של “נתיב האור”.
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תיאור כללי
מראיינים בן משפחה מבוגר בנושא, ומתעדים בכתב סיפור אחד על אור. לדוגמה: חוויה בהפסקת 

חשמל, שימוש לא זהיר בחשמל, הנר כאמצעי תאורה גם בימינו אנו, העששית בבית שלנו וכו’.

מדווחים לכיתה על הממצאים.

יוצרים לוח סיפורים/עלון בית–ספרי בנושא.

ניסוי

מטרות

 להתמודד עם אתגרים, הקשורים בשמירה על בטיחות בחשמל.

 לבחון את הסכנות הטמונות בשימוש לא זהיר בחשמל.

תיאור כללי
הפעלה כיתתית בנושא המצאת הנורה.

מספרים את סיפור המעשה על אדיסון והמצאת הנורה. 

מאפשרים לתלמידים להתנסות ביצירת מעגל חשמלי והדלקת נורה. 

דנים בהשלכות המיידיות של המצאת הנורה.

מציעים דרכים להגברת הבטיחות בחשמל: ממציאים המצאות חדשות להגברת הבטיחות של השימוש בו.
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טכנולוגיה, חשמל ובעלי–חיים

החשמל מהווה גורם מאיץ של הִקדמה ומאפשר את התפתחות הטכנולוגיה.

החשמל, המגיע אל ביתנו, מיוצר בתחנות כוח ומובל באמצעות רשתות חשמל אל כל חלקי הארץ.

תהליך הייצור וההולכה של החשמל מחייב התמודדות עם אתגרים שונים לצורך שמירה על איכות 

הסביבה: שמירה והגנה על החי והצומח, הנוף, שמורות הטבע וכדומה.

שימוש בטוח בחשמל - משמעותו שימוש שאינו מהווה סכנה לסביבה, שמאפשר לבעלי–החיים לחיות 

בצד הִקדמה והטכנולוגיה מבלי להיפגע.

יוזמה בית–ספרית זו חושפת את התלמידים לצורכי בעלי–החיים על פני כדור הארץ, העובר תהליך של 

עיור, התפתחות טכנולוגית, הגדלת אוכלוסין ועוד. 

מטרות

מושגים

ציפורים נודדות

סביבה אקולוגית

בטיחות

הולכת חשמל

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

לפתח מודעות להשפעות הסביבתיות   

של ההתפתחות הטכנולוגית.

לקחת אחריות על הסביבה ועל   

בעלי–החיים בה.

ליצור אקלים וסביבות למידה   

תומכים.

לבחון דילמות, הנובעות מהפרת   

האיזון בסביבה האקולוגית, ואת 

האחריות הנובעת מכך.

ערכים

אחריות חברתית

הגנה על בעלי–חיים

מיומנויות

למידת עמיתים

חקר

עיבוד מידע והצגתו
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

יצירת מרכז למידה בשיטת הג’יקסו  

חקר וגילוי  

יצירת מרכז למידה בשיטת הג’יקסו

רציונל
החשמל  מערכת  לבין  בעלי–חיים  של  המחיה  סביבות  בין  הקשר  את  לומדים  ד’-ו’  כיתות  תלמידי 

בשיטת החקר בקבוצות קטנות.

במהלך תהליך הלמידה נחשפים התלמידים לאתגרים ולפתרונות שמצאו בחברת החשמל לנושא.

תיאור כללי
כל שכבת גיל לומדת נושא אחר באמצעות משימת חקר מבוססת יסוד–מארגן על–פי הפירוט הבא:  .1

כיתות ד’: נשרים ועופות דורסים אחרים בישראל.  

הם חוקרים כיצד שומרים בחברת החשמל על הנשרים והעופות הדורסים האחרים, ומאפשרים   

להם לחיות לצד עמודי החשמל בלי להתחשמל.

כיתות ה’: הדגים והים.  

הדגה באזור תחנות הכוח הפחמיות.   

כיתות ו’: חוף הים.  

חוף הים ותוכנית “ידיד החולות” של חברת החשמל.  

מידע, כרטיסי  הכולל:  שאספה,  החומר  בסיס  על  למידה  מרכז  יוצרת  גיל  שכבת  כל   .2 

 כרזות, משימות.

נציגי השכבות מנחים במרכז הלמידה.  .3

דילמות

שימור הסביבה האקולוגית אל מול צורכי העולם המתפתח.  

בעד ונגד השקעה בשמירה והגנה על החיות בסביבה.  

הגנה על בעלי–החיים עולה כסף; האם כדאית היא?  
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חקר וגילוי

רציונל
ארץ–ישראל משמשת נקודת מעבר בנתיב של הציפורים הנודדות בעונות הנדידה.

על  כדי לשמור  זה,  בנתיב  תוך התחשבות  ההולכה של החשמל  חברת החשמל מתכננת את רשת 

בטיחות הציפורים בנדידה.

התלמידים נדרשים לבחון את נתיב הנדידה של הציפורים ואת המשמעויות, הנגזרות מנתיב זה, בעת 

תכנון רשת ההובלה של החשמל.

תיאור כללי
חקירת נתיב הציפורים הנודדות.

התלמידים לומדים על נתיב הציפורים הנודדות.

בטוח  הנתיב  ובוחנים: האם  בישראל,  וההולכה של החשמל  הייצור  חושפים את התלמידים למפת 

לנדידה? מדוע?

התלמידים מכינים דגם, המתאר את נתיב הנדידה.

התלמידים שולחים מכתב עם בקשה והמלצה לחברת החשמל בנושא.

הערה: מומלץ להפנות את התלמידים לאתר, העוסק בציפורים הנודדות וכולל מידע מקיף:

http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=1162
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עיר משמרת אנרגיה

משאבי הטבע חיוניים לקיומם של החי והצומח על כדור הארץ. איכותם של משאבים אלה תלויה 

בדרך ניצולם על–ידי האדם ובמידת זיהומם. 

העלייה ברמת החיים ובאיכות החיים, והפעילות המתמשכת של האדם בתחומי התעשייה והחקלאות, 

גרמו לזיהום אוויר, המים והיבשה, ובעקבות זאת - להפרת האיזון העדין השורר בטבע ולירידת איכות 

הסביבה.

לכן יש חשיבות רבה בשימור האנרגיה כאמצעי להגנה על הסביבה והפחתת הזיהום בה.

עיר משמרת אנרגיה היא יוזמה עירונית, המופעלת ברמה מערכתית, ליצירת שינוי התנהגותי המעודד 

שימור אנרגיה, ִמחזּור ושמירה על המשאבים הטבעיים, ובמקביל - חינוך לשימוש בטוח בחשמל.

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

מושגים

משאב טבעי

זיהום

רמת חיים ואיכות חיים

פיתוח כלכלי

ערכים

שימור אנרגיה

בטיחות

אחריות

שינוי התנהגותי

לברר מהו שימוש “חכם” בחשמל.  

לבחון דרכים לשמירה על שימוש בטוח   

בסביבה הקרובה והרחוקה כאחד.

להתמודד עם דילמות סביבתיות   

הנובעות מ”בזבוז” אנרגיה.

מיומנויות

חקר

תצפית

הובלת יוזמה
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

הקמת צוות היגוי יישובי  

לוח “שימור אנרגיה” בית–ספרי  

תחרות תכנון “הבית הבטוח”  

הקמת צוות היגוי 

צוות היגוי יאפשר תכנון והובלה של היוזמה.

בצוות יש לכלול את כל הגורמים היכולים לסייע: אגף החינוך, מתנ”ס, ארגונים “ירוקים”, מועצות נוער, 

תנועות הנוער, פסג”ה וכדומה.

הצוות יאסוף נתונים לגבי שימור אנרגיה, ויפיץ המלצות לשימורה, תכנון שיטות לשיווק הרעיון; שיתוף 

סלוגן;  יצירת  מחויבות;  אמנת/הצהרת  על  החתמה  מקומית;  טלוויזיה  לרבות  ברשות;  הגורמים  כל 

הכנת מכתבים למשפחה ולהורים.

לוח “שימור אנרגיה” בית–ספרי

לוח בית–ספרי פעיל, המרכז את כל המידע הקשור לשימור אנרגיה.

אחת לשבוע שיתלה נציג מוועדת ההיגוי העירונית שאלה/משימת חקר על הלוח. 

ביצוע המשימה יזכה את הכיתות בנקודות, והתוצרים הנבחרים ייתלו בבית–הספר.

דוגמאות למשימות חקר:

כיצד לצמצמם את צריכת החשמל במזגנים?  

כיצד לצמצם את צריכת החשמל הביתית?  

איסוף תבניות ביצים ממסעדות ביישוב.  

אילו חברות ממחזרות נייר?  

דילמות

התמודדות עם התפתחות וִקדמה - והמחיר של איכות הסביבה.  

שימור אנרגיה מול נוחות.  
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תחרות לתכנון “בית חכם ובטוח”

תחרות עירונית לתכנון “בית חכם ובטוח”: יצירת דגם מוקטן של בית, הכולל את תכנון החשמל בו: 

תכנון פונקציונלי ובטוח.

על המתכננים לחקור:

את השפעות האור על איכות החיים.  

את השפעת האור על מצב הרוח.  

היכן יש למקם את מקורות האור בבית? ומדוע?  

אילו סכנות טמונות בחשמל בבית, וכיצד ניתן למנוע אותן בשלב התכנון?  

יצירת תערוכה של הדגמים, הכוללת את שיקולי הדעת של המתכננים:

הגנה על חיות הבית מפני סכנות החשמל, הגנה על תינוקות, על ילדים וקשישים.
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פרק ג

בטיחות בחשמל: רעיונות ליוזמות בתחום המדעים

יחסי  ולהבנת  מורכבות  מערכות  של  כוללת  לראייה  לתרום  יכול  החשמל  בתחום  ביוזמות  העיסוק 

הגומלין בין המדע, הטכנולוגיה והחברה, כמו: 

התייחסות אל מקומו של האדם בטבע.  

הכרת יחסי גומלין בין חומרים לאנרגיה והדרכים לניצולם.  

עולם מעשה ידי אדם: מצורך אנושי - לפתרון טכנולוגי; הבנת שלבים בתהליך ייצור תעשייתי,   

הכרת מערכות טכנולוגיות לצמצום השפעות שליליות.

מידע ותקשורת: הכרת מערכות מידע ותקשורת בעידן המודרני.  

כדור הארץ והיקום: הכרת תופעות ארוכות טווח על פני כדור הארץ וביקום והטכנולוגיות הקשורות   

בהן.

עולם היצורים החיים: הכרת מערכות, תהליכי יסוד ותופעות ביצורים חיים.  

האדם: התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו; הבנת מרכיבים, מערכות ותהליכים בגוף האדם; טיפוח   

התנהגות למען איכות חיים טובה ואורח חיים בריא.

מה בפרק?

יוזמה בית–אנרגיה ובטיחות

ספרית

מרכז מדעי

איכות חיים, בטיחות ותקשורת 

בעידן המודרני 

הקמת צוות היגוייוזמה יישובית

הפקת עיתון

תחרות עיצוב מיזם בנושא איכות חיים
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אנרגיה ובטיחות

בטבע קיימים מתכות ומקורות אנרגיה שונים. 

הכרת יחסי הגומלין בין מתכות לאנרגיה חשמלית והדרכים המשמשות לניצולן תאפשר לנו לעשות 

שימוש בסובב אותנו בצורה בטוחה ונוחה.

לאנרגיה מקורות וצורות שונות, כגון: אנרגיית האור )השמש(, הרוח, הדלק, החשמל, התנועה ועוד.

למתכות תכונות משותפות, כגון: קשיות, ברק, הולכת חום, הולכת חשמל ועוד.

טעייה,  ניסוי  לצורך  מגוונות  אנרגיות  ועם  שונים  חומרים  עם  היכרות  מזמנת  זו  בית–ספרית  יוזמה 

הפקת לקחים ויישום התנהגות בטוחה בחשמל. 

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

מושגים

חומרים מוליכים וחומרים 

מבודדים חשמל

תכונות המתכות

מקור אנרגיה

מעגל חשמלי

חשמל סטטי

לבחון תכונות של חומרים שונים.  

לברר אילו חומרים מוליכים חשמל.  

להתנסות ביצירת מעגל חשמלי   

ופתיחתו.

לדון במשמעות של תכונות החומר   

בהקשר של שמירה על בטיחות 

בחשמל.

ערכים

בטיחות בחשמל

מיומנויות

חקר וגילוי

יצירת מעגל חשמלי

לומד עצמאי

חשיבה רלפקטיבית
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

מרכז מדעי 

רציונל
הקמת מרכז מדעי בית–ספרי, שיעסוק בחומרים, בעלי–חיים ואנרגיות באמצעות הפעלת דרכי חשיבה 

רפלקטיביות, ביקורתיות ויצירתיות.

המרכז מאפשר לפתח את היכולת לתכנן תהליכי חקר ופתרון בעיות באמצעות שימוש במיומנויות 

חקר שונות, כגון: ניסוי, תצפית, סקר, בניית דגמים; ובמיומנויות למידה, כגון: איסוף מידע, קריאת 

טקסט מדעי טכנולוגי, סיכומים, טבלאות.

המרכז מחייב עבודה בצוותים והקניית הרגלי עבודה בצוות.

מטרות

לפתח את היכולת לתכנן תהליכי חקר ופתרון בעיות, וכן מיומנויות לומד עצמאי.  

לבחון את תכונות המתכות באופן מוחשי של ניסוי וטעייה.  

לבסס התנהגות בטוחה בשימוש בחשמל, המבוססת על ידע.  

תיאור המרכז
המרכז מבוסס על נגישות למאגר מידע ממוחשב וספריית מדעים.

התלמידים עובדים בצוותים בני חמישה משתתפים.

כל צוות נדרש לביצוע משימת חקר אחת במהלך עשרים דקות.

לאחר מכן מדווחים הצוותים למליאה על הממצאים.

דוגמאות למשימות חקר למרכז המידע

חקר החשמל הסטטי   

לבחון את הגורמים להיווצרות חשמל סטטי; לברר אם יש בו סכנה לבני–האדם, לבעלי–חיים   – 

או לסביבה.

להכין פעילות הדגמה לכיתה.  –

התקדמות טכנולוגית - מול סכנות השימוש בחשמל.  

האם יש חשמל בטוח?  

דילמות
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חקר החשמל בטבע  

לבחון את תכונות הברק, הסיבות להיווצרותו והדרכים לשמירה על הביטחון האישי במקרה   –

של סערת ברקים.

להכין מצגת, המדגימה את תהליך ההיווצרות של הברק.  –

חקר חומרים והולכת אנרגיה  

להגדיר “הולכת אנרגיה” ולהסביר כיצד היא מתרחשת; להבחין בין חומרים, המוליכים אנרגיית   –

חשמל ואנרגיית חום, לבין אלו שלא עושים זאת.

להציע ניסוי המדגים את התיאוריה.  –

לנסח כללי “עשה” ו”אל תעשה” בשימוש בחום/חשמל.  –

חקר החשמל כאמצעי לתקיפה בים  

לחקור בעלי–חיים בטבע, המשתמשים בחשמל לתקיפה:  –

כיצד הם עושים זאת? מה מאפיין אותם?   

לברר: האם הם מהווים סכנה לבני–האדם? מדוע?   

ליצור ציורים, תערוכה, הכנת כרטיסי מידע על הדגים והחשמל.  –

חקר החשמל כאמצעי תקשורת בים  

לחקור בעלי–חיים בים, המשתמשים בחשמל כאמצעי תקשורת:   –

כיצד הם עושים זאת? מה מאפיין אותם?   

להכין דגם/מודל המדגים את הנושא.   

חקר החשמל כאמצעי לניווט  

לחקור בעלי–חיים בטבע, המשתמשים בחשמל לניווט:  –

כיצד הם עושים זאת? מה מאפיין אותם?   

לכתוב שיר/סיפור המדגים את הממצאים.   

חקר מוליכי–העל  

לחקור מהי מוליכות–על של חומרים מסוימים.  –

לאילו חומרים יש מוליכות–על?  –

מה ההשלכות של מוליכות על קווי מתח גבוה?  –
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איכות חיים, בטיחות ותקשורת בעידן המודרני

אחת ממטרות החינוך המדעי היא החינוך למען איכות חיים טובה ואורח חיים בריא כמרכיבים בתוך 

הנושא הלימודי, העוסק באדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו.

החינוך למען התנהגות בטוחה בחשמל הוא חלק מהמכלול של חינוך לשמירה על אורח חיים בריא.

 - נכונה  ותזונה  גופנית  בין היתר, התעמלות  - הכולל,  ועל אורח חיים בריא  השמירה על בריאותנו 

מחייבת אותנו לראייה לטווח ארוך ולקיחת אחריות להבנת מרכיבים, מערכות ותהליכים בגוף האדם 

בבריאות ובחולי, כמו:

תפיסת הבריאות כרווחה פיזית ונפשית.   

הבנת מרכיבים וטיפוח התנהגויות למען אורח חיים בריא ואיכות חיים טובה.  

תופעות גופניות בעת חולי.   

בטיחות בחשמל כחלק מתפיסה, המעודדת טיפוח התנהגויות למען אורח חיים בריא ואיכות חיים   

טובה.

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

 לטפח אורח חיים בריא.

להעברת  ככלי  תקשורת  בכל  להשתמש   

מסרים בעידן המודרני.

 לעודד את חקר הסביבה הקרובה.

אישית  אחריות  ללקיחת  דרכים  לגבש   

וקהילתית על אורח חיים בריא.

מושגים

אורח חיים בריא

תקשורת כתובה

איכות חיים

קהילה

ערכים

בטיחות בחשמל

אורח חיים בריא

אחריות אישית

מיומנויות

איסוף מידע

כתיבה עיתונאית

חקר

הובלת יוזמה
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

הקמת צוות היגוי  

הפקת עיתון   

תחרות עיצוב מיזם בנושא איכות חיים  

הקמת צוות היגוי 

צוות ההיגוי יאפשר תכנון והובלה של היוזמה.

יש לכלול בצוות את כל הגורמים היכולים לסייע: אגף החינוך, מתנ”ס, מועצות נוער, תנועות הנוער, 

פסג”ה וכדומה.

תפקיד הצוות: לעודד ולפקח על התחרויות ועל תהליך הפקת העיתון; תכנון שיטות לשיווק הרעיון; 

שיתוף כל הגורמים ברשות, לרבות טלוויזיה מקומית; יצירת סלוגן; הכנת מכתבים למשפחה ולהורים 

ועוד.

הפקת הפנינג/יריד/יום ספורט/צעדה עירונית בנושא איכות חיים והקהילה שלנו. במסגרתם יציגו   

הגופים השונים הפועלים בעיר פרויקטים, המעודדים שמירה על איכות חיים, ואת המיצגים של 

בתי–הספר )ראו בהמשך(.

הפקת עיתון

מטרות
לשמש במה להצגת רעיונות לשיפור אורח החיים.  

לרכז ולהציג נתונים בנושא שמירה על בטיחות ואיכות חיים.  

לתעד יוזמות ייחודיות הנעשות ביישוב.  

להשתמש במתודות מתחום המדע, כגון: סקר, תצפית, ניסוי, על מנת לאסוף נתונים.  

דילמות

האם איכות חיים ואורח חיים בריא משלימים זה את זה? כיצד?  

הִקדמה כפוגעת באיכות החיים - או כמטפחת אותה?  
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תיאור היוזמה
הפקת עיתון עירוני אחת לשלושה חודשים.  

העיתון יעסוק בנושא אורח חיים בריא והיישוב שלנו.  

העיתון ייכתב על–ידי תלמידים בבתי–הספר.  

העיתון יחולק למדורים שונים, וכל בית–ספר יקבל אחריות על מדור אחר בו.  

דוגמאות למדורים
הקשישים בקהילה  

תזונה נכונה  

ספורט ביישוב שלנו  

שימוש בטוח בחשמל  

גוף האדם בבריאות ובחולי  

עזרה ראשונה  

שאלות ותשובות מן הקהילה  

תחרות עיצוב מיזם בנושא איכות חיים

מטרות
לאפשר התנסות בתהליך ייזום ותכנון של יוזמה.  

ללמוד על תחום התוכן איכות חיים והקשר שלו אל המדע.  

לברר את הקשר בין בטיחות בחשמל לבין איכות חיים.  

לעצב סביבה לימודית.  

תיאור היוזמה
בכל בית–ספר תיערך תחרות ליצירת מיזם בנושא איכות חיים.

מהו מיזם?

הגינה  טיפוח  בבית–הספר,  חיים  איכות  בנושא  הצעירות  לכיתות  תוכנית  פיתוח  להיות  עשוי  מיזם 

השכונתית, צביעת קיר, חלוקת מידע בנושא תזונה נכונה, הפעלת הפסקה פעילה בנושא ועוד.

כל מיזם צריך לעמוד בכמה קריטריונים:

מטפח ומעודד שמירה על איכות החיים.  

מערב מספר רב של גורמים בבית–הספר/ביישוב/בקהילה )איגום משאבים(.  

מחייב עבודת צוות.  

כולל תכנון קפדני משלב הייזום ועד לשלב הביצוע.  

כל שלב בתכנון ובעיצוב של המיזם צריך לכלול אפשרות למעורבות ושותפות של הורים ותלמידים   

צעירים.

מתייחס לצרכים ולמאפיינים של הקהילה והיישוב ועושה בהם שימוש.  
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פרק ד
בטיחות בחשמל: שימור מול קידום 

רעיונות ליוזמות בתחום תולדות “היישוב שלי” וההיסטוריה של ארץ–ישראל

תקופה  וחקירת  אתרים  ראיית  לימוד,  באמצעות  ומתרבותו.  מזהותו  חלק  היא  עם  של  ההיסטוריה 

מסוימת של מקום המגורים מקבלים התלמידים מימד חדש ותחושת ממשות.

הכרת הערכים, המעוף, העשייה וההישגים של דורות קודמים מאפשרת לתלמידים לתפוס את ההווה 

כפרי של תהליך, שלא הם התחילו אותו, אך בכוחם להעבירו הלאה. 

הכרת תולדות הפקת חשמל - תחילה ביישוב שלפני הקמת המדינה, ולאחר מכן במדינת ישראל - 

כמו גם הכרת סיפורו המופלא של החוזה והיוזם של הרעיון, פנחס רוטנברג, עשויות לעורר סקרנות 

ומודעות לכוחות המניעים האדירים של אמונה בערכים, של חזון ושל דבקות ברעיון למרות אבני נגף 

רבות, וכן להזדהות עם החברה והמדינה בה אנו חיים. 

הנהוגות  המתקדמות,  לטכנולוגיות  ועד  הצנועה  ההתחלה  נקודת  למן  המעשה  לסיפור  ההתוודעות 

בימינו בהפקת חשמל ובשימושיו המגוונים, יעניקו לתלמידים פרספקטיבה; וזו תאפשר להם להעריך 

את ההישגים של דורות עברו, כמו גם של העושים במלאכה כיום )ואולי אף להתגאות בהם(, ולהבין 

את הדילמה שבין שימור לקידום. 

מכאן אך טבעי הדיון על השימוש המגוון ורב–התועלת בכוח החשמל ביחס לעבר, אבל גם ההכרח 

לשמור על כללי בטיחות קפדניים. 

מה בפרק?

פאזליוזמה בית–ספרית לגעת בעבר ולשמרו למחר 

דיון

חקר ותיעוד

תחקיריוזמה בית–ספריתהווה לאור העבר

בניית סיור ותדריך

הוראת הנושא לתלמידים 

צעירים

יוזמה בית–ספרית “ניצוץ נולד”: יישוב במתח גבוה

בשילוב הקהילה

דיון 

כתיבה יצירתית 

הפקת אירוע
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לגעת בעבר ולשמרו למחר

ההתחקות אחר סיפורי העבר עשויה להאיר את ההווה באור חדש, ואף לטעת מוטיבציה להמשך עשייה 

מצמיחה ותורמת.

פיתוח גישה זהירה ונבונה בשימוש בחשמל, ומודעות ליכולתם של היחיד ושל הקבוצה בעבר, עשויים 

לתרום לשיפור הבטיחות כאזרחים אחראים ומעורבים.

איסוף מידע מפי ראשוני היישוב וותיקיו ושמירת התוצרים של הראיונות כתיעוד, העוסק בתולדות 

חיבור היישוב לחשמל, מחבר את ההיסטוריה להווה ומסייע ללמד את התלמידים לגשר דרך ההווה 

בין העבר לעתיד. 

במסגרת היוזמה לגעת בעבר ולשמרו למחר לומדים הילדים על ההיסטוריה של מפעל החשמל בארץ–

ישראל בכלל, וביישוב שלהם בפרט. 

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

מושגים

ציונות

חזון

שימור אתרים 

תיעוד 

התפתחות טכנולוגית

הכוח  תחנות  הקמת  סיפור  את  להכיר   

להפקת חשמל בארץ–ישראל ואת דמותו 

של יוזם המפעל. 

ציונות,  חלוציות,  הערכים  את  לבחון   

יזמות וִקדמה בחברה בישראל של האלף 

השלישי.

השמירה  לחיוניות  המודעות  את  לפתח   

הרב  השימוש  לנוכח  בטיחות  כללי  על 

בחשמל ומוצריו.

להגביר את שיתוף הפעולה וההדדיות בין   

הלומדים להשגת מטרות משותפות. 

ערכים

בטיחות

אחריות

זהות והזדהות

“והגדת לבנך”

מיומנויות

יכולת תכנון

שאילת שאלות

 ארגון למידה משותפת 

מיון עיקר וטפל
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

פאזל  

דיון  

חקר ותיעוד  

פאזל 

רציונל
פאזל הזקן מנהריים נועד לעורר במשתתפים סקרנות ועניין בסיפור בדרך של משחק מהנה.

כדי  תוך  שירכשו  בידע  פעיל  שימוש  לעשות  המשתתפים  את  להביא  המנחה  יוכל  המסכם  בדיון 

המשחק.

עזרים
דפי מקורות הזקן מנהריים בחמישה עותקים, עותק לכל קבוצה.

דף שאלות הפאזל על דפים בצבעים שונים לפי מספר הקבוצות.

דף תשובות נכונות למנחה.

הכנה מוקדמת של המשחק
המנחים יכינו את חלקי הפאזל בעותקים כמספר צוותי המשחק במבנה הבא: 

שאלה על גב חלק של פאזל.

התשובה מצויה בטקסט שקוראים התלמידים במקראה.

שאלות לדוגמה

מי כּונה “הזקן מנהריים”, ומה היה החלום שלו? )פנחס רוטנברג; חלם להקים את תחנת החשמל   .1

הראשונה בארץ–ישראל.(

בארץ–ישראל?  הראשונה  הכוח  תחנת  את  להפעיל  רוטנברג  רצה  אנרגיה  סוג  באיזה   .2 

)במים.(

באיזה מקום רצה רוטנברג להקים מפעל חשמל המונע בעזרת מים, ומדוע? )בנהריים, מקום מפגש   .3

הירמוך והירדן, על מנת להשתמש בזרם המים החזק שיניע את החשמל.(

דילמה

שימור מול ִקדמה.  
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מה שמו של האדם, אליו פנה רוטנברג על מנת שיתרום כספים להקמת תחנת החשמל, ומה היה כינויו?   .4 

)הברון רוטשילד; כינויו היה “הנדיב הידוע”.(

ממי היה צריך רוטנברג לקבל אישורים להקמת תחנת החשמל, ומדוע? )מהבריטים, כי הם שלטו   .5

בארץ–ישראל באותה תקופה.(

מתי והיכן הקים רוטנברג את תחנת החשמל הראשונה, ובאיזה סוג אנרגיה השתמשו? )בשנת 1923   .6

בתל–אביב, ולהנעתה השתמשו בדלק.(

מתי נפתח מפעל החשמל בנהריים, שהפיק חשמל מכוח מים? )בשנת 1932.(  .7

מה היה המסר של רוטנברג לבני הנוער? )כאשר יש חזון ויוזמה - ניתן לממשם למרות קשיים   .8

ומכשולים.( 

מהלך המשחק
התלמידים מתחלקים לקבוצות בנות שלושה–ארבעה משתתפים.   

מפגשים  מהמקראה  בארץ–ישראל”  חשמל  להפיק  החלו  “כיצד  הפרק  את  קוראים  התלמידים   

הפרטים.  מירב  את  לזכור  ומנסים  המצורף,  המידע  דף  את  או   ,)52-59 )עמ’  החשמל  עולם   עם 

רצוי לחלק את דף המידע כשבוע לפני מועד ההפעלה, בצירוף הנחיה ללמוד את המקורות כהכנה 

לפעילות משחקית תחרותית.

כל צוות יקבל חלק אחד בלבד של פאזל, בצבע מסוים, שילווה את הצוות כ”צבע שלו”. על גב   

חלק הפאזל יש שאלה.

של  נוסף  בחלק  הצוות  את  תזכה  נכונה  תשובה  שקיבל.  לשאלה  תשובה  לתת  ינסה  צוות  כל   

הפאזל.

בגב החלק השני שאלה נוספת, ועליה יצטרך הצוות לענות תשובה מלאה. תשובה נכונה תזכה את   

הצוות בחלק הנוסף של הפאזל, וכך הלאה עד השלמת תשעת חלקי הפזל. 

דף מידע: “כיצד החלו להפיק חשמל בארץ–ישראל”
ומחזון  ההיסטוריה של ההתיישבות  מן  נפרד  בלתי  פרק  הוא  והפקתו  סיפורם של החשמל 

ומנהלה הראשון של חברת  מייסדה  רוטנברג,  היהודית בארץ–ישראל. פנחס  הקמת המדינה 

החשמל - הוא שהגה את החלום לבנות מערכת חשמל ארצית מתקדמת. 

פנחס רוטנברג, מהנדס במקצועו, הקים את חברת החשמל בשנת 1923. המשורר מרדכי זעירא, 

שעבד בקבוצת מתקיני רשת חברת החשמל בשנת 1934, כתב על רוטנברג את “שיר החשמל”, 

בו נאמר בין היתר:

“הזקן, זקן, הזקן מנהריים      הוא הקים את המפעל.
לא היה שם כלום, לא היה,        היו רק מים,

ועכשיו שם לב חשמל”. 

לצורך הקמת המפעלים היה רוטנברג זקוק לכמיליון לירות שטרלינג - כסף רב מאוד באותה 

תקופה. 
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למען  רבות  שפעל  כיוון  הידוע”,  “הנדיב  בכינויו  הידוע  רוטשילד,  לברון  פנה  הוא  כך  לשם 

ההתיישבות בארץ–ישראל: הוא הקים מושבות חדשות; סייע למושבות קיימות לבנות משק 

חקלאי מתקדם; ותרם כספים רבים לטובת היישוב היהודי. כן היה רוטנברג צריך לשכנע גם 

את הבריטים, ששלטו אז בארץ–ישראל, לתת לו את האישורים; וגם את הערבים, שהיו בעלי 

הקרקעות באזורים שבהם רצה לבנות.

בסופו של דבר השיג רוטנברג את הכספים והחליט להקים את מפעל החשמל הראשון בתל–

אביב. היא היתה מונעת בדלק והחלה לפעול בשנת 1923. 

אך רוטנברג עדיין לא ויתר על חלומו - להקים מפעל חשמל שיונע במים בנהריים, מעל נהרות 

הירמוך והירדן. הוא המשיך בפעילותו, רכש בנהריים שטח גדול, הקים באזור שכונת מגורים 

גדולה ופיתח בו את החקלאות. הוא דאג לתנאים טובים לחקלאים: הם קיבלו שכר הוגן, ימי 

חופשה, ימי מחלה, תרופות נגד הקדחת ומגפות אחרות ובגדי עבודה.

במרס 1926 קיבל רוטנברג סוף–סוף את האישור לניצול מימי הירדן והירמוך לאספקת חשמל 

ברחבי כל ארץ–ישראל ועבר הירדן.

בתחילת שנת 1932 נשלמו העבודות ונערכו בדיקות קפדניות של כל מערכות המפעל. נהריים 

היתה מוכנה לפעולה וציפתה לבואם של גשמי החורף. ואכן, בפעם הראשונה בהיסטוריה של 

ארץ–ישראל החלה התחנה להפיק חשמל מכוח מים, והוא נמכר לקהל הרחב. 

בטקס חנוכת נהריים אמר רוטנברג, בין היתר: “הנוער שלנו ילמד מעבודה זו מה אפשר לקיים 

- על אף התנאים הבלתי נאותים והמפרכים ביותר...”.

דיון 

רציונל
ברמת  הן  הידע  ברמת  הן  בפאזל,  שנלמד  החומר,  את  להפנים  ולתלמידים  למורה  מאפשר  הדיון 

הערכים והן בהיבטים רגשיים של הגשמת חלום במציאות עתירת קשיים. 

הצעה לדיון
לאחר שהתלמידים סיימו את רכישת הידע ותרגול בפאזל, ייערך דיון. 

הצעה לשאלות בדיון:

האם אתם מכירים דברים חשובים, שנוצרו כתוצאה מיוזמה של אדם אחד?   .1

מה אתם חושבים על אישים אלו?  .2

הרעיון של פנחס רוטנברג היה קשה מאוד לביצוע. לדעתכם, לאילו תכונות זקוק אדם על מנת   .3

לממש חלום או רעיון כלשהו?

חשמל  להפקת  תחנה  להקים  שנה  משבעים  למעלה  לפני  חשוב  כך  כל  היה  מדוע  לדעתכם,   .4

בארץ–ישראל? 

האם גם לכם יש רעיון או חלום, שתרצו להגשים בזמן הקרוב/בעתיד?   .5

מה תלוי בכם ומה תלוי באחרים על מנת לממש את חלומכם?   .6
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לאילו תכונות אופי זקוק אדם על מנת לממש חלום זה?  .7

אילו המלצות, הקשורות בבטיחות בחשמל, הייתם מציעים לרוטנברג, המקים את תחנת הכוח   .8

המופעלת במים? 

חקר ותיעוד

רציונל
תיעוד חיבור היישוב לחשמל חושף את התפתחות החשמל ואמצעי הבטיחות בו לאורך השנים. 

העיסוק בתולדות היישוב, בו גרים התלמידים, מהווה המשך לתוכנית “היישוב שלי“ ומעניק מימד נוסף 

להיבטים שחקרו בעבר. 

מהלך החקר והתיעוד
במהלך ביצוע יוזמה זו יאספו התלמידים מידע מפי ראשוני היישוב וותיקיו בעזרת מחוון לראיון ודפי 

משימה. הם יתעדו את הראיון באמצעים שונים, ויערכו וישמרו את התוצרים של הראיונות. 

לתלמידים  לסייע  יוכלו  ומחנכים,  מדעים,  ובהוראת  היישוב  תולדות  בהוראת  העוסקים  מורים, 

בעבודתם.

עזרים
 כרטיס הסבר לפעילות.

 כרטיסי משימה 4-1. 

מהלך הפעילות 

 הסבר הפעילות, מטרתה ותוצריה.

 חלוקה של כרטיסי המשימה.

 קביעת לוח זמנים לכל שלב, וכן תאריך יעד לסיום התחקיר.

 הצגת התוצרים.

כרטיס הסבר לפעילות

בערב שבועות תרצ”ב )יוני 1932( נחנך מפעל החשמל בנהריים. אורחי הכבוד היו הנציב העליון, ארתור 

ווקופ, והאמיר עבדאללה, מלך מדינת ירדן. המים החלו לזרום בתעלות הענק והפעילו את הטורבינות. 

האורחים עלו לתא הפיקוח המרכזי ונתכבדו בחיבור התחנה לקווי רשת המתח הגבוה, שהוליכו את 

הזרם החשמלי לכל קצות הארץ. 

חלומו של רוטנברג התגשם, אולם הוא לא נח על זרי הדפנה: בשנים הבאות הרחיב את רשת החשמל 

הארצית, וגידולו המהיר של היישוב היהודי המריץ אותו להקים תחנות כוח חדשות בתל–אביב ובחיפה. 

יהודים, ערבים ואנגלים קיבלו את אספקת החשמל שלהם מ”חברת רוטנברג”, כפי שנהוג היה לכנות 

את חברת החשמל באותן שנים. 

היישוב שלנו הוקם בשנת_______ וחובר לחשמל בשנת _____. 
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ובדרך  בקצרה  זאת  ולתאר  לחשמל,  שלנו  היישוב  חובר  שבה  הדרך,  על  מידע  לאסוף  משימתכם: 

מעניינת. המשימה מתחלקת לשני חלקים: 

–תחקיר. 

–עיבוד המידע. 

כל קבוצה תקבל כרטיסי משימה, שיסייעו לה בעבודתה.

כרטיסי משימה 
כרטיס משימה 1 

היכנסו לאתר של היישוב בו אתם מתגוררים.  

לחצו על הכניסה לפריט, העוסק בהיסטוריה של היישוב. בדרך כלל תהיה הכותרת:   

“ההיסטוריה של...” או “סיפורו של מקום” או “מאז ועד היום”... לדוגמה:   

חפשו מידע, המספר על המועד והנסיבות בהם הגיע החשמל ליישוב.  

רשמו את כל המידע שהצלחתם לדלות מהאתר בנושא החשמל.   

חזרו לדף הבית של אתר היישוב ולחצו על הכניסה “תמונות”.  

בדקו אם ניתן למצוא צילומים של אתרים הקשורים לחשמל. אם מצאתם, הדפיסו את הצילומים   

ורשמו את הפרטים של הצילום, אם אומנם הם קיימים )תוכן הצילום, המועד או התקופה שבהם 

צולם, שמות האנשים המופיעים בצילום וכדומה(. 

רכזו את כל המידע והתמונות בקלסר.  

כרטיס משימה 2

קיימו ראיונות עם תושבים ותיקים ובעלי ידע אחרים ביישובכם בנושא. 

הכינו שאלון קצר, שיכלול את השאלות הכי חשובות שברצונכם לברר. שאלות לדוגמה: 

כיצד השתנו חיי היומיום של התושבים לאחר שחוברו לחשמל?  

האם התרחשו אירועים מצערים כתוצאה משימוש לא נכון בחשמל?  

האם ניתנה בעבר מחשבה לנושא הבטיחות בחשמל, וכיצד?  

אילו צעדים ננקטו על מנת למנוע הישנותן של פגיעות כתוצאה משימוש לא בטיחותי בחשמל?   

האם זוכרים אתם סיפור מעניין הקשור לחיבור לחשמל ולשימוש בו?   

הקליטו וצלמו את הראיון. לאחר שתשלימו את המשימה, תוכלו למסור את כל החומר שאספתם   

לארכיון או לספרייה ביישובכם, על מנת שישמרו אותם לטובת אנשים אחרים שיתעניינו בנושא   

בעתיד.   

הוסיפו את החומרים שאספתם לקלסר. ארגנו ועבדו את החומר שאספתם בצורות שונות: לפי   

סדר האירועים )סדר כרונולוגי(, על–פי אישים, ועל–פי מקומות וכו’.   

כרטיס משימה 3

כתבו סיפור קצר, שיכיל את התשובות לשאלות הבאות:

מתי הוקמו המתקן לחשמל/תחנת הכוח בקרבת מקום מגוריכם?  

מי יזם ומי הקים בפועל את המתקן?  

מתי ובאילו נסיבות חובר היישוב שלכם לחשמל?  
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מי עמד בראש היוזמה? מה ידוע לנו על חייו ועל פעילותו הציבורית?  

האם מצאתם התייחסות לנושא הבטיחות בחשמל? אם כן, ספרו על כך בקצרה. אם לא, חשבו   

מדוע לא התייחסו לנושא הבטיחות באותה תקופה, והשוו זאת לימינו.  

תנו לסיפור כותרת מעניינת/מסקרנת/מצחיקה.  

כרטיס משימה 4 

מלאו את כרטיס הביקור: סיפורו של מקום.

 היעזרו בספריות, בארכיון אתרים, תושבים ותיקים במקום מגוריכם או באזור.

הגיע חשמל ל........................................................................................................................................... - איך  סיפורו של מקום 

.......................................................................................................................... ........................................................... בשנת  לידתה של 

התוכנית הראשונה של היישוב כללה ................................................................................................................................................

ראשוני המתיישבים היו ...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

חברי הוועד הראשון של היישוב היו 

.................................................................................................................................................................................................................................

הבית/הבניין הראשון שנבנה ביישוב היה.......................................................................................................................................

והוא הואר באמצעות ................................................................................................................................................................................

ביישוב התפתחו: 

חקלאות..............................................................................................................................................................................................................

תעשייה...............................................................................................................................................................................................................

אחר.......................................................................................................................................................................................................................

באיזה סוג אנרגיה השתמשו בראשית היישוב על מנת להפעיל מכשור חקלאי/תעשייתי/ביתי? 

.................................................................................................................................................................................................................................

סיפור חיבור היישוב לרשת החשמל ................................................................................................................................................

תקנות לשימוש בטיחותי בחשמל 

אז .........................................................................................................................................................................................................................

היום.......................................................................................................................................................................................................................

צילומים של אתרים ביישוב, הקשורים לחשמל אז והיום. 
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ההווה לאור העבר

אדריכלים רבים התייחסו לצורך לשמור על אתרים ומבנים מתקופות שונות. 

מדוע בכלל לשמר בניינים ושכונות ישנים? 

כתשובה ניתן לצטט מדבריו של האדריכל סעדיה מנדל להבנת הגישה:

”כדי שנבין את הסביבה שבה אנו חיים... אנחנו, המטיפים לשימור, עומדים בהווה, זוכרים את העבר 

ומכבדים אותו, אבל פנינו אל העתיד”. 

האחריות, שהתלמידים לוקחים בתכנון פעילות לימודית–חווייתית, מעמיקה את מעורבותם ומגשרת 

בין העבר לעתיד, תוך הבניית ידע והבנה מעמיקה בחשמל ושמירה על התנהגות בטוחה בשימוש בו. 

כל זאת - תוך המחשה ויזואלית של מבנים הנוגעים לנושא. הבנת התהליכים על–ידי בניית יחידת 

הוראה–למידה מוסיפה נדבך נוסף להבנה ולהפנמה של התנהגות נכונה בסביבה צורכת חשמל. 

ביוזמה בית–ספרית זו יעבירו התלמידים את סיפור חיבור היישוב לחשמל לידיעת תלמידי השכבות 

הצעירות )כיתות א’-ג’(. התלמידים יכירו כמה אתרים ביישוב, הקשורים להעברת חשמל ולצריכתו, 

ויכינו עצמם להדריך סיורים במקומות אלו.

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה
מושגים

יחידת הוראה

בטיחות

תוכנית פעולה לאפשר מפגש חווייתי עם אירועים מהעבר.   

לעודד מעורבות ויזמות בנושא השימוש הבטיחותי   

בחשמל. 

לחזק את הזיקה למקום המגורים.   

להכיר את סיפור הקמת תחנות כוח להפקת חשמל   

בארץ–ישראל. 

להגביר את שיתוף הפעולה וההדדיות בין הלומדים   

להשגת מטרות משותפות.

לפתח את המודעות בקהילת התלמידים הצעירים   

לשמירה על כללי הבטיחות בחשמל.

ערכים

מחויבות

אחריות

יזמות

מיומנויות

תכנון תהליך לימודי 

התמצאות במרחב

כישורי הדרכה 
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

תחקיר   

בניית סיור ותדריך   

הוראת הנושא לתלמידים צעירים   

עזרים
כרטיס תצפית והכנת סיור.   

מפת היישוב.    

טבלה לתכנון מסלול הסיור.   

תחקיר

רציונל
איסוף המידע הרלוונטי הוא הבסיס לבניית תוכנית ההדרכה לתלמידים הצעירים. התלמידים המדריכים 

זקוקים לבסיס ידע, על מנת שיוכלו להעביר את המסר תוך הצגת ידע ומיומנות בתחום. 

מהלך התחקיר

התלמידים יקבלו את דף המידע “כיצד החלו להפיק חשמל בארץ–ישראל” מתוך היוזמה “לגעת    

בעבר ולשמרו למחר”.

לתלמידים תוצג מפת הישוב, ויצוינו בה אתרים שקשורים לחשמל ביישוב.    

כל קבוצה תבחר אתר, בו תרצה להדריך את התלמידים הצעירים.   

כל קבוצה מבקרת בליווי מבוגר/ת באתר שנבחר על–ידיה.   

הקבוצות יאתרו מידע וחומרים נוספים על האתר שבאחריותם.   

בניית סיור ותדריך

הקבוצה בונה פעילות, המותאמת לתלמידים הצעירים ולמגבלות המקום.    

תכנון המסלול - בעזרת הטבלה לתכנון מסלול הסיור.   

שימור מול ִקדמה.  

דילמה
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המנחים מבהירים, מתאמים ומשלימים נקודות, שלא הובאו בחשבון על–ידי התלמידים.   

קביעת לוח זמנים לסיורים.    

כרטיס תצפית והכנת סיור 

קראו על האתר, על מנת שתדעו עליו כמה שיותר. היעזרו באינטרנט, בספרייה, ברשות המקומית,    

בארכיון ובוותיקי היישוב. 

אתר עשוי להיות גם מקום, שאין בו שרידים מן העבר - אך השם משמש עדות למשהו שהיה קיים    

במציאות.

השיגו תמונות על האתר מתקופות שונות.    

הכינו “תעודת זהות לאתר”, ובו פרטים כגון: שם האתר, מקום הימצאו, זמן הקמתו, על–ידי מי    

הוקם, למה שימש במהלך השנים, למה משמש כיום וכדומה.

אם האתר “ותיק”, שימו לב אם הוא משומר היטב. אם לא, נסו לברר מה ניתן לעשות, ובדקו אם    

כחלק מיוזמתכם אתם יכולים לתרום להמשך שימורו. זה גם הזמן להציע יוזמות, שתוכלו לבצע 

עם התלמידים הצעירים בהקשר לשמירה על בטיחות בחשמל. 

חשבו מהי הדרך המעניינת והמסקרנת ביותר להציג את האתר, והכינו את כל האביזרים הנדרשים.    

היעזרו בטבלה לתכנון מסלול הסיור בנספח 2. 

הכינו כמה שאלות לשיחה על נושא החשמל עם התלמידים.   

נצלו את ההזדמנות כדי להזכיר לתלמידים הצעירים, שבחשמל יש לנהוג על–פי כללי הזהירות.    

הכינו וקשטו כרטיסי “כללי זהב להתנהגות זהירה בחשמל” בכריכה האחורית של המקראה מפגש    

עם עולם החשמל, וחלקו לכל תלמיד בסוף הסיור.

טבלה לתכנון מסלול הסיור )על–פי מתודופדיה - אנציקלופדיה למתודות הנחיה והפעלה, עמ’ 279(

התקדמות זמנים
ותחנות עצירה

נושאי ההדרכהמטרה
והדרך )מתודה( 

להצגתם

הציוד ההכרחי

ביתן החשמל 08.00 - 09.30

שהוקם בשנת... 

להכיר את המקום, 

חובר  שבזכותו 

לחשמל,  היישוב 

הוא  למה  ולדעת 

משמש כיום.

סיפור המעשה 

בעזרת חידון. 

צילומים של 

ותיקי היישוב 

שלקחו חלק 

בהקמת המקום; 

פריט עתיק 

שקשור לנושא 

וכדומה.

דוגמה
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הוראת הנושא לתלמידים צעירים 

תיאור כללי

כל קבוצה תציג עצמה לפני תלמידי הכיתה שאותה ידריכו.   

בליווי מבוגר ידריכו התלמידים בפעילות שתוכננה מראש.    

המדריכים הצעירים יבצעו משוב של הפעילות.    

עם תום הפעילות יערך סיכום בכיתה: יוצגו סיכום של המשובים ורפלקציה של התלמידים על    

פעילותם. 
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"ניצוץ נולד": יישוב מתח גבוה

לעתים מעוררות תוכניות ה”ריאליטי” בטלוויזיה מחלוקות בקרב המבוגרים, אולם הן זוכות לפופולריות 

רבה בקרב בני הנוער. לכן ניתן להשתמש במסגרת התבנית של תוכניות אלו, ולצקת לתוכן את התכנים 

הלימודיים והערכיים, שברצוננו להציג בפני התלמידים. 

יוזמה זו מאפשרת תהליך של התנסות ביצירה ובהפקת אירוע קהילתי, תוך שיתוף פעולה עם גורמים 

רבים ביישוב. האינטראקציות, שיתרחשו בין העושים במלאכה, יהוו בסיס לשיתופי פעולה בהמשך. 

התחקות אחר סיפורי העבר ו”תרגומם” לפזמונים יתרמו ללמידה חווייתית, מצמיחה ותורמת הן ליחיד 

והן לכלל.

יוזמה זו מערבת הפקת תחרות פזמונים יישובית. 

השירים יתבססו על ידע שירכשו התלמידים ועל תוכנית פעולה שיכינו מראש, אשר יעסקו בתולדות 

בחשמל  בטיחותי  שימוש  על  וחשיבה  היישוב;  להתפתחות  תרומתו  ביישובם;  החשמל  התפתחות 

בהווה.

 שירים אלו יבוצעו על–ידי התלמידים. 

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

מושגים
חשמל

בטיחות

חריזה

לפתח את המודעות לחשיבות השמירה על כללי   

בטיחות.

לעודד יצירה, המבטאת תכנים וערכים.  

לחזק באופן משמעותי את הקשרים בין תלמידי   

בית–הספר לקהילה.

פיתוח יכולות הפקה וראייה מערכתית.  

ערכים

בניית תפיסה קהילתית

שיפוט הוגן

קהילתיות

מיומנויות

הפקה וארגון

כללים לבניית פזמונים 

תכנון
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

דיון   

כתיבה יצירתית    

הפקת אירוע   

דיון 

הדיון מסייע בהטמעה של הידע בתולדות חיבור היישוב לחשמל ובהשפעות השונות של השימושים 

אחרונות,  )ידיעות  חפר  חיים  של  במקאמה  פותח  הדיון  ובעתיד.  בהווה  בעבר,  בחשמל  המגוונים 

 :)13.2.1987

“אבותינו תקעו כאן שורש
אנחנו הצמחנו גזע - טפחו אתם את הענפים /
ותנו לארץ הזאת את הפירות היפים שביפים!” 

נקודות אפשריות לדיון:

מהו המסר המרכזי של המשורר?   

האם מסר זה מדבר אליכם באיזשהו אופן? הסבירו.   

הקשר בין הרעיון המובע בשיר לבין העיסוק בנושא החשמל: השיר מדבר על חזון ומימושו בתחומים 

שונים; אנחנו נכיר את יוזמת הפקת החשמל בארץ–ישראל הסיפור על פנחס רוטנברג וחזון החשמל 

שלו.

כתיבה יצירתית

בדומה לתוכניות ה”ריאליטי” בטלוויזיה, ייזמו התלמידים תוכנית הופעת זמרים צעירים עם שירים, 

שיש בהם שני מרכיבים: 

סיפור הקשור לחיבור היישוב לרשת החשמל.  א. 

השימוש הבטוח בחשמל.  ב. 

התחרות תתקיים בכל בית–ספר בנפרד, ולאחר מכן בין בתי–הספר ביישוב.

תהליך הכתיבה

התלמידים יאספו ידע בדרכים שונות. ניתן להשתמש בדרכים שהוצעו ביוזמות לעיל.   .1

הם יתחלקו לצוותי יוזמה.   .2

כל צוות יבנה תוכנית עבודה, ובה יפורטו השלבים הבאים:  .3

איתור אנשים בקהילה - אחים, הורים, מכרים, יוצרים - שיסייעו בחיבור השיר והמנגינה. ניתן    

להתאים מנגינה קיימת למילות השיר.
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איתור תלמידים )אודישן(, שישירו את השיר, ונגנים. לצוות התזמורת יש לגייס חברים, אחים,    

הורים, מורים, נגנים מקצועיים מהיישוב. 

הכנת הזמרים לאודישן.   

הקמת ועדת שיפוט מקרב תלמידים ואזרחים ביישוב.    

קביעת קריטריונים לשיפוט.   

בחינה של הזמרים ובחירת זָמר אחד בכל בית–ספר.    .4

הפקת אירוע

צוות מעורב - תלמידים, מורים ואנשים מהקהילה - יפיקו את האירוע הבית–ספרי. בחלק זה יש    

לערב כמה שיותר גורמים, כולל גורמים מהרשות המקומית ומוסדות שונים.

עריכת התחרות והכרזה על הזוכה.    
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פרק ה

בטיחות בחשמל: רעיונות ליוזמות בתחום האמנות

חשוב לפתח ולהעמיק את נושא הבטיחות בשימוש בחשמל, על מנת לגרום לכך שכבר מגיל צעיר יהיו 

התלמידים מודעים לשימוש מושכל בו, וכך ימנעו מסיכון לא מחושב ומיותר.

כשפה חיה ומשתנה, הנוגעת לתחומי חיים שונים, מהווה האמנות קרקע פורייה, שלתוכה ניתן לצקת 

את התכנים הרלוונטיים.

השילוב של תחום הבטיחות בחשמל עם האמנות מזמן מקום לביטוי אינדיווידואלי או קבוצתי של 

תלמידים. התוצר הסופי הוא פרי של למידה בטכניקות מגוונות, וניתן להתייחס אליו וללמוד ממנו על 

התהליך שעבר כל מי שהיה שותף לבנייתו.

יוזמות בתחומי האמנות והבטיחות בחשמל משלבות תחומי תוכן אינטרדיסציפלינריים. הן מאפשרות 

לתלמידים להגיע לתוצר דרך למידה יחידנית או קבוצתית מול מומחה בתחום המעניין אותם.

דרך ציור, פיסול, בנייה או צילום יוכלו התלמידים לבטא את עמדתם מול הנושא ולגרום לכך, שגם מי 

שלא היווה חלק מתהליך היצירה יוכל להבין את המסרים של התוכנית וללמוד מתוך זה על שימוש 

מושכל בחשמל.

מה בפרק?

שבחרנו  חשוכים  מקומות  אור”:  “ויהי 

לוודא  כדי  שנקטנו  והפעולות  להאיר, 

בטיחות מקסימלית

סיעור מוחותיוזמה בית–ספרית

למידת חקר קבוצתית

יצירת תערוכה, ניסוי

יצירה אישית

חוסר  של  מקרה  על  בקומיקס  סיפור 

זהירות בחשמל

חקר וגילוייוזמה בית–ספרית

כתיבה יצירתית

ציור - קומיקס

תערוכת צילומים: “בטיחות בחשמל בעין 

המצלמה”

הקמת צוות היגוייוזמה יישובית

צילום ומסר- מדרש תמונה

חקר וגילוי בנושא החשמל
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לוודא  כדי  שנקטנו  והפעולות  להאיר,  חשוכים שבחרנו  מקומות  אור"  "ויהי 
בטיחות מקסימלית

להדליק את האור - פעולה כל כך פשוטה במתג - דרשה במשך שנים רבות מאמץ גדול.

להדליק את האור - זה הרגע שבו אנחנו בוחרים לראות דבר שהיה עד כה בחושך.

סיפורים  דרך  לצעוד  או  ההיסטוריה,  לאורך  הלילה  בשעות  ולשוטט  מנורה  ביד  להחזיק  יכולנו  לו 

ואגדות, ואפילו לשוטט בין אתרים חשוכים בארץ ובעולם, אזי היינו רואים ודאי דבר שלא הכרנו.

כללי  על  שמירה  תוך  נעשה  שהתהליך  לוודא  יש  לכן  מקסימלית.  בטיחות  מחייב  באור  השימוש 

הבטיחות בחשמל.

אחד  לכל  יצירתי  ביטוי  אפשרות  תוך  ולמידה,  תכנון  משותפת,  חשיבה  מזמנת  בחברותא  העבודה 

מחברי הקבוצה.

מעוניינת  שהיא  והמקום  הזמן  את  לזהות  קבוצה  לכל  מאפשר  התקופה  לבחירת  הפתוח  המרחב 

לחקור.

את היצירה המשותפת תוכל הקבוצה להכין בתוך ארגז קרטון; ואת האופן, שבו היא בוחרת להאיר את 

הארגז, היא תציג בתערוכה לצד המיצג.

לצד כל מיצג יובאו הכללים לשמירה על בטיחות בחשמל, ויוצג תהליך העבודה בנושא.

התערוכה תתקיים בשעות הערב המאוחרות. המיצגים יפוזרו בכיתות השונות, והמבקרים יוכלו להתבונן 

בתוצר של למידה חווייתית.

“ויהי אור” היא יוזמה בית–ספרית, המאפשרת לתלמידים לפתח, באמצעות חקר, התבוננות חדשה על 

מקומו של האור בחיי האנשים בתקופה אחרת, תוך הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות בחשמל.

קבוצה, שלא תקפיד על כללי הבטיחות - תישאר עבודתה בחושך.

איך נולד הרעיון?
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מטרות

שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

סיעור מוחות  

למידת חקר קבוצתית   

סדנת אמנות: יצירת תערוכה   

ניסוי   

תערוכה   

למידת חקר קבוצתית

רציונל

היוזמה “ויהי אור - מקומות חשוכים שבחרנו להאיר, והפעולות שנקטנו כדי לוודא בטיחות מקסימלית” 

נושקת לכל תחומי הלימוד הנלמדים בבית–הספר. כל אחד מהמורים משמש כמקור מידע, ויוכל לסייע 

לתלמידים במיקוד הנושא ובזיהוי המאפיינים הייחודיים בהיבט שהם רוצים להאיר.

לפתח לומד סקרן, בעל יכולת לבחור ולתכנן   

דרכים לבטא את עצמו, תוך הקפדה על כללי 

בטיחות.

ליצור מרחב הזדמנויות לשילוב תכנים   

דיסציפלינריים שונים עם תחום האמנות.

לפתח לומד עצמאי, בעל יכולת לעבוד בצוות   

וללמוד לשתף פעולה.

לאפשר ביטויי אמנותי ייחודי, תוך שימוש במגוון   

חומרים יצירתיים.

מושגים
חשמל, בטיחות, תקופה 

היסטורית, פרוזה, חומרי 

יצירה, דו–מימד, תלת–מימד, 

מרקם, פרופורציה

ערכים

בטיחות

מיומנויות

חקר וגילוי

שיתוף פעולה

יצירתיות

תיאור היוזמה
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שלב א: הצגת הנושא: שבוע של סיעור מוחות

חשוב שבחירת הנושא לחקר תיעשה מתוך מרחב התחומים הנלמדים בבית–הספר. ניתן ליצור עם 

התלמידים מאגר נושאים אפשריים, שמתוכם תוכל כל קבוצה לבחור את הנושא שלה. 

לדוגמה:

נושאים בתנ”ך    

נושאים בהיסטוריה   

נושאים בספרות   

נושאים בגיאוגרפיה   

נושאים בביולוגיה    

וכדומה.  

תלמידים יכולים לבחור להאיר את מערת האדם הקדמון, את האוהל של אברהם ושרה, את פנים גופו 

של לווייתן, את בית המקדש וכדומה.

בשבוע החשיפה יכול כל מורה להקדיש זמן לסיעור מוחות בתחום שהוא מלמד.

ניתן ליצור במערכת שעה, שבה יישב כל מורה כמומחה בכיתה אחרת; וקבוצות התלמידים יגיעו לצורך 

מיקוד הנושא וחשיבה משותפת לקראת יצירת התערוכה.

שלב ב: למידת חקר קבוצתית

בעקבות בחירת הנושא תעמיק הקבוצה ותלמד על ההיבטים השונים שלו תוך שימוש במאגרי מידע 

מגוונים.

לעבודה  ודרכים  כללים  על  הדעת  את  לתת  ויש  הקבוצה,  של  תפקודה  לאופן  רבה  משמעות  יש 

בצוות.

שלב ג: סדנת אמנות: יצירת התערוכה

כל קבוצה תיצור בתוך ארגז קרטון ביטוי לנושא שהיא רוצה להאיר.

כדי לגוון את השימוש בחומרים, רצוי לחשוף את התלמידים למגוון של חומרים ושיטות עבודה, כגון: 

עיסת נייר, פיסול בחימר, פיסול בפימו וכדומה.

לצד העבודה חשוב להכין ביטוי בכתב למה שמופיע בצורה אמנותית.

שלב ד: ניסוי

להם  ומאפשרים  הנורה,  להמצאת  ההיסטורי  הרקע  את  התלמידים  בפני  מציגים  כיתתית  במסגרת 

להתנסות ביצירת מעגל חשמלי והדלקת נורה.
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בוחנים את הסכנות הטמונות בשימוש לא זהיר בחשמל ואת הדרך הזהירה ביותר, שבאמצעותה ניתן 

להאיר את העבודה.

כל קבוצה מכינה שלט שיונח לצד העבודה, ובו היא מתעדת את הסכנות הטמונות בשימוש לא זהיר 

בחשמל, ואת האופן שבו יש לעשות שימוש בחשמל בעבודה.

שלב ה: תערוכה

במקום  תוצג  עבודה  כל  חשוכים.  ובמרחבים  שונות  כיתות  בתוך  הערב  בשעות  תתקיים  התערוכה 

נפרד.

לצד העבודה יתוארו נושא העבודה והחומרים שבהם נעשה שימוש בעבודה, וכן השלט שהוכן המתאר 

את הסכנות.

עבודה, שלא יוקפד בה נושא הבטיחות בחשמל - לא תואר.
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יצירה אישית סיפור בקומיקס על מקרה של חוסר זהירות בחשמל

הקומיקס )עלילון( הוא סיפור בתמונות ומשתייך לעולמות שיח שונים: 

עולם השיח של תקשורת ההמונים, שבו הוא מתפרסם לרוב; ועולם השיח של הספרות.

העלילה נוצרת בעקבות האירועים, המשתנים מתמונה לתמונה. המלל שאומרות הדמויות מצוין בתוך 

בועה, המתחברת לדמות המיוחסת.

הנושאים בעלילות הקומיקס רבים ומגוונים, וביניהם סיפורי הרפתקאות, מתח והומור.

החומרים  את  ואוהבים  קוראים  רבים  נוער  ובני  באינטרנט,  וגם  הכתובה  בעיתונות  מופץ  הקומיקס 

המובאים בדרך זו.

הקומיקס מזמן פיתוח של כשירויות אורייניות, התנסות בכתיבה ושימוש בדפוסי שיח. האופן שבו 

ויכולות אמנותיות. אחד הסימנים המוכרים  מוצג הטקסט מתחבר אל התלמידים ומפתח יצירתיות 

בסדרות הקומיקס הוא הסימן של התחשמלות. זו היא תוצאה של פעולה, שנבעה מחוסר זהירות.

שהובילה  הפעולה  את  חזותי,  ובאופן  שלב  אחר  שלב  לתאר,  לנו  מאפשרת  הקומיקס  תערוכת 

להתחשמלות: כל תמונה מספרת לנו חלק נוסף מהסיפור האישי.

בנקודה הקריטית בסיפור נוכל ליצור סימן )תמרור אזהרה(, המייצג את השלב, שבו אפשר עוד היה 

לעשות שינוי. 

הסיפורים מתבססים על סיפורים אישיים, סיפורים שהתלמיד שמע או סיפור שהוא המציא.

כל אחד מהסיפורים מייצג את עולמו הפנימי של הילד, וכל הסיפורים יחד מהווים תזכורת חשובה 

לדברים שעלולים לקרות למי שאינו נזהר. 

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

לא  משימוש  הנובעות  לסכנות,  מודעות  לפתח   

בטיחותי בחשמל.

לפתח את הכישורים האורייניים של התלמידים.  

לתת ביטוי אישי לתחושות ולפחדים של תלמידים   

בנושא החשמל וסכנותיו.

לזמן למידה חווייתית בנושא הבטיחות בחשמל.  

מושגים
קומיקס, חשמל, סכנה, 

בטיחות, איורים, פרופורציה, 

קו, צורה, צבע, גודל, 

ערכים

בטיחות, אחריות, 

שמירת הסביבה.

מיומנויות

כתיבה יצירתית, איור, ציור, 

ראיון, תכנון, חקר וגילוי.
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

חקר וגילוי   

כתיבה יצירתית על בסיס הקומיקס   

יצירת הקומיקס: סיפור בתמונות   

תערוכה    

חקר וגילוי

יוצרים “בנק כיתתי” של סיפורים, העוסקים בנושא הבטיחות בחשמל. ניתן ליצור את המאגר בכמה 

דרכים:

ראיון: מראיינים אנשים, שיש להם סיפור אישי בנושא הבטיחות בחשמל: הם היו מעורבים בסיפור 

באופן אישי, או ששמעו על סיפור כזה.

הבטיחות  בנושא  שתועדו  מקרים  על  באינטרנט  או  הכתובה  בעיתונות  חיפוש  טקסטים:  ניתוח 

בחשמל.

ניתוח סרטים: איתור מצבים שתוארו בסרטים בנושא הבטיחות בחשמל.

כתיבה אישית: יצירת סיפור אישי, העוסק בנושא הבטיחות בחשמל. העלילה עשויה להיות דמיונית.

כתיבה יצירתית על בסיס הקומיקס

הצגת מבנה הקומיקס: כתיבה קצרה, ממוקדת ותמציתית, המורכבת מרצף של תמונות.

התמונה האחרונה מתארת את התוצאה הסופית: התחשמלות.

הסיפור קצר ואינו מרובה בפרטים.

ניתן להיעזר בגיליון עיניים מספר 11 בנושא הקומיקס, בהוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים.

יצירת הקומיקס: סיפור בתמונות

הקומיקס בנוי מרצף של תמונות. כל תמונה נמצאת במסגרת.

הפער שבין הסמל האמנותי, כמו קומיקס - למוטיב הסכנה שהוא מייצג.  

דילמה
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שלב הרעיון. בידי כל תלמיד יש המבנה הכללי של הסיפור. חשוב לשים לב לנקודות הבאות: מה 

הבעיה בסיפור? האם היא עוסקת בהידברות? האם הדמויות מובחנות? האם יש לסיפור מבנה של 

פתיחה? האם התמונה האחרונה היא אכן ההתחשמלות?

שלב התכנון. כל אחד משרטט לעצמו את הדמויות המופיעות בסיפור ומכין תרשים קטן, ובו המיקום 

והגודל של הציורים. יש להנחות את התלמידים לכתוב סיפור באורך הגיוני. 

אורך סיפור בין 18-12 מסגרות הוא סביר. 

בפנים.  הכתוב  הטקסט  עם  הדיבור  בועות  את  ויוצרים  הדמויות,  את  בעיפרון  מציירים  הציור.  שלב 

טיפים שכדאי לתת לתלמידים: 

להתאים רקע מתאים למקום, שבו מתרחש האירוע בסיפור.   

לבחור בועת דיבור בצורה המתאימה לטון שבו מדברת הדמות.   

לבחור לכל מסגרת את הדמות במצב הרגשי המתאים בסיפור.   

לשים לב שהכתב בבועות אינו קטן מדי לקריאה ואינו גולש מהבועה.   

שלב הדיו. עוברים על קווי העיפרון בעט שחור ומוחקים את קווי העיפרון. ניתן ליצור הצללות ורקע 

מסביב.

שם ליצירה. חשוב לתת ליצירה שם, התואם את המוצג בה.

מסר מרכזי. בדף חיצוני לעבודה או בדרך יצירתית אחרת חשוב להוסיף את נקודת המפנה - השלב 

שבו ניתן לשנות את סוף הסיפור, ולא לגרום להתחשמלות של אחת הדמויות.

תערוכה

מציגים את החומרים בתערוכה מרכזית בבית–הספר.

החומרים עשויים להיות מוצגים בכמה דרכים:

תמונות מספרות: רצף של תמונות המוצגות כגלריה.

חוברות: מכינים חוברת המציגה את רצף התמונות.

מצגת: סורקים את התמונות ומכינים מצגת מחשב.
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בטיחות בחשמל בעין המצלמה

תערוכה עירונית בנושא מפגעים ובטיחות בחשמל

התחשמלות או מכת חשמל הן מצבים מסוכנים העלולים לגרום למוות. הסיבות להתחשמלות מגוונות: 

החל בהתחשמלות מזרם חשמל בבית או בחוץ וכלה בתופעות כמו מכת ברק.

הדברים  אחד  היא  בחשמל  הבטיחות  לנושא  המּודעּות  ולכן  אסון,  זהירות  מונעת  המקרים  ברוב 

החשובים שיש לתת עליו את הדעת.

בעידן הטכנולוגי, שבו אנו נמצאים, תופסת המדיה המצולמת מקום מרכזי.

הצילום במצלמה רגילה, במצלמה דיגיטלית או במכשירים סלולריים שכיח יותר ויותר בבתים, 

במגמות התקשורת בבתי–הספר ובמתנ”סים.

זהו גם מקום, שבו יכולים בני משפחה וחברים מהקהילה לקחת חלק בתהליך הלימודי ולסייע 

בתיעוד החומרים.

“בטיחות בחשמל בעין המצלמה” מזמנת התבוננות על הנושא מזווית אחרת.

באמצעות התמונה יוכלו התלמידים להציג את המסר האישי שלהם רגע לפני ורגע אחרי מפגע בצד 

וכדומה. התמונות  רופא  זווית של  גדול, חשמלאי בפעולה, שלט אזהרה,  לנזק  הדרך העלול לגרום 

ידברו, ודרכן יועבר המסר.

מטרות

איך נולד הרעיון?

תיאור היוזמה

לפתח מודעות לחשיבות הבטיחות בחשמל ולסכנות   

העלולות להיגרם כתוצאה מחוסר זהירות.

סביבתית  מודעות  בעלי  להיות  לתלמידים  לגרום   

גדולה יותר.

לאפשר לכל תלמיד ביטוי אישי ייחודי.  

ליצור הד עירוני לנושא הבטיחות בחשמל.  

נושאים

התחשמלות, קצר חשמלי, 

זרם חשמלי, מפגעים, זוויות 

צילום, תמונות.

ערכים

אחריות, מעורבות.

מיומנויות

צילום, ניתוח תמונה, 

חקר וגילוי.
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שיטות ומתודות להפעלת היוזמה

הקמת ועדת היגוי   

מדרש תמונה  

חקר וגילוי בנושא החשמל   

צילום   

תערוכה   

הקמת ועדת היגוי 

לצורך התחלת היוזמה יש להקים ועדת היגוי עירונית. זו תגבש את הכללים והנהלים להקמת התערוכה, 

ותמנה אדם שישמש כאוצר התערוכה.

ועדת ההיגוי תהיה מורכבת מנציגות בתי–הספר, המתנ”ס המקומי, הרשות, ועד ההורים המרכזי ובעלי 

תפקידים נוספים בעיר, העשויים לקדם את הנושא, כגון מנהל המקום, שבו ניתן להציג את התערוכה 

וכדומה.

בנוסף יש להקים בכל אחד מבתי–הספר והמסגרות הבלתי פורמליות השותפות ועדת היגוי פנימית. זו 

תציג את המידע בנושא התערוכה לתלמידים.

מדרש תמונה

תהליך למידה ברמה כיתתית, המזמן היכרות עם תכנים המובאים דרך תמונה. ניתן להביא תמונות 

מעיתונים ו/או לבקש מכל תלמיד להביא תמונה המספרת סיפור.

ניתן לבצע כמה תרגילים, כגון: תן כותרת לתמונה; לפני ואחרי - ספרו מה קרה רגע לפני שהתמונה 

צולמה  שממנו  המרחק  היה  מה  התמונה;  צולמה  זווית  באיזו  לבחון  אחרי;  רגע  קרה  ומה  צולמה 

התמונה; באיזה מקום צולמה התמונה; מי מצולם בה; מי לא מצולם בה; מתי צולמה התמונה; מה 

קרה; מה גרם לאירוע המופיע בתמונה; אילו רגשות עולים מתוך התמונה וכדומה.

בעקבות התבוננות בעיתונים דנים בסוגיה: כוחה של תמונה - האם יכולה תמונה להשפיע? מתי? איך? 

על מי?

מקשרים את נושא התמונות לתערוכה “בטיחות בחשמל בעין המצלמה”.

חקר וגילוי בנושא החשמל

החשמל,  חברת  דרך  להשיג  ניתן  המידע  את  בחשמל.  ומפגעים  ההתחשמלות  נושא  את  מבררים 

באמצעות מידע שהופיע בעיתונות ובאינטרנט.
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בוחנים את אמצעי מניעת ההתחשמלות:

התקנת מפסק פחת, המנתק את מקור המתח במקרה של התחשמלות.   

בדיקת הארקת הבניין באמצעות חשמלאי מוסמך.   

הימנעות מאלתורי חשמל ומשימוש במכשירי חשמל לא תקניים או לקויים.   

תיקון שקעים או תקעים פגומים.  

אין להוציא שקע מתקע באמצעות משיכת כבל החשמל.   

אי–שימוש בחשמל בסביבה רטובה: ההתנגדות של עור יבש גבוהה כמעט פי שלושה מזו של גוף   

רטוב. 

נעילת נעליים כאשר נוגעים ישירות במכשירי חשמל, למשל בעת החלפת נורה.   

אי–טיפול במכשירי חשמל ללא נוכחות של אדם נוסף.   

על–פי הנחיות הבטיחות של משרד החינוך, מכשיר המופעל על–ידי התלמידים בבית–ספר יסודי לא 

יהיה במתח הגבוה מ–24 וולט - אלא אם הוא מוגן בממסר פחת ברגישות 30 מיליאמפר.

כיסוי כל השקעים החשמליים בבית במכסי פלסטיק.   

ניתוק מהחשמל של כל מכשיר שאיננו בשימוש.   

קניית צעצועים הפועלים באמצעות סוללות חשמליות בלבד.   

דרכים להתמודדות במקרה של התחשמלות

אם אפשרי הדבר, נתקו את זרם החשמל הכללי.   

הרחיקו את הנפגע מזרם החשמל על–ידי שימוש במקל או בגב כף היד, כדי למנוע “התחשמלות   

שרשרת”. 

הזעיקו עזרת מד”א בטלפון 101.  

אם הנפגע מחוסר הכרה, התחילו בהחייאה.   

בכל מקרה יש לפנֹות את הנפגע למרכז רפואי לשם אבחון וטיפול - אף אם נראה שהוא כבר   

מאושש. 

גורמי סיכון להתחשמלות

גורמי הסיכון להתחשמלות הם היעדר מפסקי פחת, אלתורי חשמל ושימוש בחשמל בסביבה רטובה. 

מכת ברק היא צורת התחשמלות נדירה. כמו מצבים אחרים ברפואה בכלל, וברפואה דחופה בפרט, 

עדיפה מניעה על טיפול. אפשר למנוע התחשמלות על–ידי חינוך מגיל צעיר לגישה זהירה למכשירי 

חשמל בהדגשת הבידוד במכשור, בהנעלה, בהימנעות ממשחקים ואלתורים ברשת החשמל, בהתקנת 

מפסקי פחת ובהרחקת מכשירי חשמל מסביבה רטובה. היקף הנזק מהתחשמלות נקבע לפי עוצמת 

המתח החשמלי וסוג הזרם. רוב ההתחשמלויות נגרמו מזרם חלופין, המסוכן יותר מזרם ישר. לעומת 

זאת, פגיעת ברק יוצרת זרם ישר.
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צילום

ניתן לשלב טיפים ומיומנויות בסיסיות בנושא הצילום. לצורך זה אפשר לשלב הורים או בעלי מקצוע 

איכותי  צילום  הצילום,  דרכי  הצילום,  זוויות  לגבי  התלמידים  את  ולהנחות  להדריך  שיוכלו  בנושא, 

וכדומה.

את נושא התמונה ניתן לתכנן מראש או לזהות בזמן התחקיר לקראת התערוכה.

ניתן לבחור:

נושא של מניעה: להציג שלטים, פרסומים וכדומה;

נושא של מפגעים: לזהות מפגעים בבית ובחוץ העלולים לגרום להתחשמלות;

נושא של פגיעה: הזווית של הרופאים המטפלים או של האנשים שנפגעו;

נושא של טיפול במפגעים: על–ידי חברת החשמל או הרשות;

נושא של בעלי–חיים וחשמל: סיוע לנשרים ולדורסים אחרים וכדומה;

או נושא אחר.

ובתמונות  בהתחשמלות,  העוסקים  סרטונים  של  אוסף   - בישראל  החשמלאים  באתר  להיעזר  ניתן 

המופיעות באינטרנט.

http://www.livecity.co.il/site/detail/deail/detailDetail.asp?detail_id=16859&depart_id=20484

ניתן להיעזר בחוברת עיניים מספר 4, העוסקת בנושא הצילום.

תערוכה

ניתן ליצור תערוכה בית–ספרית ולהציג בה את עבודות התלמידים. יש להקפיד שלכל תמונה יצורף 

שלט, ובו שם התמונה ושם הצלם.

את התמונות הנבחרות מעבירים למקום, שבו תוצג התערוכה היישובית.

התמונות יוכלו לעלות לאתר היישובי ולהשתלב בתיעוד התוכניות הקיימות ביישוב.



��

פרק ו

לקט יוזמות בית–ספריות מתוכנית הפיילוט תשס”ו

התוכנית “נתיב האור” עוררה ועודדה ביטוי אישי של ילדים ומורים באמצעות רעיונות ויוזמות, שנוצרו 

בתוך בתי–הספר או בקבוצות העירוניות של “ילדי נתיב האור” ביישובים שנטלו חלק בפיילוט: באר–

והקצרה מאוד של הפרויקט בשלב הפיילוט,  ורמת–גן. ההפעלה הראשונית  נתיבות  גבעתיים,  שבע, 

בשנת הלימודים תשס”ו, הניבה רעיונות. חלקם מומשו בשנת הלימודים הזו, וחלקם ימומשו בשנת 

הלימודים הבאה. ניתן להשתמש בכל אחת מהיוזמות כיחידה עצמאית, או לשלב כמה יוזמות וליצור 

באמצעותן תהליך מתמשך.

יוזמות עצמאיות, שמקורן בהפעלה של התלמידים להפקת רעיונות  בחלק מהיוזמות התוצרים הם 

לביצוע. ברעיונות אילו ניתן להשתמש כבסיס ליוזמות נוספות. 

יוזמה 1 

זה מדליק אותי  השם: 

“רמת חן”, רמת–גן בית–הספר: 

אמנויות התחום: 

דיון עם התלמידים  אופן ההפעלה: 

עבודה  סביבת  יצירת  תוך  ויצירתי,  חופשי  באופן  להתבטא  לתלמידים  לאפשר   המטרה: 

הנתפסת כיוצאת דופן.   

תיאור היוזמה
מצפים קיר בבריסטולים לבנים, ומזמינים את התלמידים להפוך אותו לקיר גרפיטי. 

לכללים  מחויבות  ללא  משלהם,  הוראות  יכתבו  או  משפטים  יחרזו  ציורים,  יציירו  התלמידים 

ספרותיים. 

את  לקרוא  שיאפשרו  גרפיטי  לקיר  מתאימה  בכתיבה  בסיסיים,  כללים  לגבי  דיון  תערוך  המורה 

הכתוב. 

התלמידים יחליטו אם למרות היות הסביבה קיר גרפיטי, הם רוצים להגביל את הכתיבה בכללים.

הבטיחות  בנושא  דעתכם  את  וכתבו  הגיבו  גרפיטי.  קיר  לפניכם  הקיר:  גבי  על  לתלמידים  הוראות 

בסביבת חשמל.

יוזמה 2

ניתוח אירועים בנושא בטיחות בחשמל  השם: 

“רמת חן”, רמת–גן בית–הספר: 

כישורי שפה  התחום: 

לנתח סיפורים על תאונות חשמל בכלים של הבנת הנקרא.  המטרה: 
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תיאור היוזמה 
ניתוח כתבות נתונות מהעיתון על–פי הכללים של ניתוח כתבה. 

הכללה של מסקנות מתוך הכתבות בנושא התחשמלות - מניעה וטיפול. 

אופן ההפעלה: עבודה עצמית בעזרת דף הנחיות. 

לפניכם כתבות שפורסמו בעיתונות.

קראו את הכתבות.

השלימו את הפרטים הבאים:

כותרת הכתבה.   .1

תאריך הכתבה.  .2

מקום ההתרחשות.  .3

תיאור קצר של האירוע.  .4

ענו על השאלות הבאות:

מהי סכנת ההתחשמלות?  .1

כיצד זה קורה?  .2

מה עושים במקרה של התחשמלות?  .3

למי פונים?  .4

כיצד ניתן למנוע מסכנות אלה להתרחש?  .5

מה דעתכם על המקרה/אירוע?  .6

ועוד - ומצאו סיפורים ותמונות,  עיינו באמצעי מידע שונים - אינטרנט, עיתונות, חברת חשמל   .7

שהתפרסמו בעקבות מקרים שאירעו עקב בעיות של בטיחות בחשמל, או מקרים שנבלמו כתוצאה 

מעירנות תושבים. הוסיפו סיפור אחד או שניים לעבודתכם.

          עבודה נעימה!

יוזמה 3 

פעילות יצירתית  השם:  

“רמת חן”, רמת–גן בית–הספר: 

אמנויות ושפה התחום: 

יצירת סביבה, המאפשרת ביטוי אישי לתלמידים ומעודדת כתיבה יצירתית. המטרות: 

שימוש במגוון אמנויות, שיאפשרו לכל תלמיד למצוא את נקודות החוזק שלו. 

עבודה בקבוצות לשיפור מיומנות המעבר בין התפקידים השונים בקבוצה.
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לא לגעת!

תיאור היוזמה 

תאונות  מניעת  בנושא  משלהם  מסר  ליצור  מנת  על  ותמונות,  מוסיקה  במלל,  יפעלו  התלמידים 

חשמל. 

התלמידים יעבדו לפי הוראות מחוון, שישלב את החשיבה המתבדרת עם החשיבה המתכנסת ויפעיל 

תהליך בחירה של מרכיבי היצירה.

אופן ההפעלה: דף הנחיות לתלמידים.

לפניכם כמה הצעות לפעילות יצירתית בנושא סכנות החשמל.

בחרו פעילות אחת ופעלו על–פי ההוראות.

צרו סיסמאות וכרזות, המזהירות מסכנות החשמל.  .1

הכינו ג’ינגל )זמריר(, המזהיר מפני סכנות החשמל.  .2

הכינו קולאז’ של תמונות, כתבות וסיסמאות, המזהיר מפני סכנות החשמל.  .3

להכנת הכרזה/הג’ינגל היעזרו במחוון שבעמוד הבא ליצירת כרזה.
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דוגמה לדף עבודה בבית–הספר “רמת חן”, רמת–גן

קריטריונים/
תבחינים

כרזה מיטביתפירוט והסבר

כללי
מטרה

קהל יעד
נושא הכרזה

מהי מטרת הכרזה?
לאיזה קהל יעד היא מיועדת?

מהו נושא הכרזה?

הסמלים

צורות גרפיות בעלות משמעות 
דתית, לאומית, חברתית 

וכדומה.
 למשל: 

מגן דוד  

צבי, סמל דואר ישראל  

ברק, סמל חברת החשמל  

סמלים של אזהרה  

מה הם הסמלים, שבהם השתמש מעצב הכרזה?
כיצד מתקשרים הסמלים לנושא הכרזה?

לגבי כל סמל יש לבדוק:

ומשמעותו  לזכירה  )קל  פשוט  הוא  האם   
ברורה(?

האם הוא ייחודי, לא שגרתי?  

האם הוא יוצר אווירה דרמטית?  

צבעים

אדום/כתום - צבעים חמים
כחול/ירוק - צבעים קרים.

לצבע הסמל יש משמעות. 
למשל:

מגן דוד בצבע כחול - 
משמעות לאומית;

בצבע צהוב - מתקשר עם 
הטלאי הצהוב והשואה;

בצבע אדום - יש לו מסר של 
עזרה רפואית וכדומה.

מעצב  השתמש  בהם  העיקריים,  הצבעים  מהם 
הכרזה?

כיצד שילב מעצב הכרזה את אותם צבעים?

מה הם צבעי הסמלים?

כיתובים
במונחים  שימוש  האות,  גודל 

מוכרים

אם יש כיתוב לכרזה - מה תפקידו?
האם הכיתוב ממקורות יהודיים?
האם הכיתוב מתבסס על סלנג?

רקע
וקומפוזיציה

המרכיבים  בין  נכון  שילוב 
צבע,  הכרזה:  של  החזותיים 

כיתוב, סמלים, דמויות

לסמלים  הכרזה  של  הרקע  שבין  היחס  מה 
ולדמויות שבה?

מה מקומו של הצבע בהבחנה בין רקע וסמל?

מסר
תכליתי,  מזהיר,  קליט,  קצר, 

מעודד שינוי התנהגות
מיועדת  שאליה  ובאוכלוסייה  בנושא  בהתחשב 

הכרזה - האם היא עשויה להשיג את מטרתה?



�3

הערות
לנושא  המתאים  הסמל  מהו  ולראות  ציבוריים,  וגופים  חברות  של  סמלים  לבדוק  ניתן  סמלים.   

הבטיחות בחשמל.

צבעים. ניתן לבדוק אילו צבעים מתאימים יותר לנושאי סכנה ואזהרה.  

מסר. רבות מתלבטים בתוכניות של חינוך להתנהגות, אם יש להשתמש במילה אסור, כשמדובר   

בסכנה. ניתן להכין בנק מילים מתאימות, ומהן ליצור משפטי מפתח תקשורתיים לכרזה.

עבודה נעימה!         

יוזמה 4 

תוכנית בית–ספרית להגברת הבטיחות בחשמל בראייה אינטגרטיבית מערכתית. שם היוזמה: 

“נתיבי עם”, באר שבע בית–הספר:  

רב–תחומי התחום:  

המטרות:

שילוב מקצועות שונים, על מנת להעמיק את הפנמת הערכים של שמירה על בטיחות בחשמל.   

רתימת שותפים נוספים מצוות בית–הספר והרחבה של צוות העוסקים בנושא.   

הגברת המודעות לבטיחות בחשמל בראייה מערכתית בית–ספרית.  

תיאור היוזמה
משלבת פעילויות במקצועות השונים בתחום בטיחות והכרת היבטים מגוונים של החשמל.  

מחדדת את נושא הבטיחות בראייה אינטגרטיבית בשיתוף מורים ממקצועות שונים.   

משלבת את נושא הבטיחות בתוכנית העבודה הכוללת של בית–הספר.  

אופן הפעלת היוזמה

חשיפת נושא הבטיחות בחשמל בפני מליאת צוות המורים.  

העלאת הצעות ממורים ממקצועות שונים לשילוב הנושא.  

בניית התוכנית בחלוקה לפי מקצועות, תוך הדגשת התרומה של כל מקצוע ודרכי הפעולה שלו.  

הכנת לוח זמנים. ניתן לתכנן מוקד מרכזי לפעילות בכל חודש תוך הדגשת מקצוע מסוים, או   

לבחור בכל לוח זמנים שיתאים לבית–הספר. 

רעיונות לשילוב המקצועות השונים בתוכנית 

אמנות. כל ילד יצייר ציור על בטיחות בחשמל. הציורים יצולמו במצלמה דיגיטלית, וכל תלמיד   .1

יקבל תקליטור עם התמונות שצוירו. 

בשילוב אתר  בהיסטוריה של חברת החשמל  עבודה להתמצאות  כרטיסי  עם  עבודה  היסטוריה.   .2

החברה. ניתן לשלב הורים מרצים בכיתה: כל הורה ירצה על נושא במשך עשר דקות בקבוצות 

קטנות.

מדעים. עריכת ניסויים השייכים לחשמל ולסוגיו, כמו ניסויים בחשמל סטטי, ניסויים במעגל סגור   .3

וכדומה.

כישורי שפה. ראיונות מתוקשבים עם נציגי חברת החשמל, התכתבות באי–מייל וקבלת מידע.   .4

טכנולוגיה. תערוכת דגמים בנושא חשמל וזהירות.   .5
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יוזמה 5 )יוזמה יישובית( 

טיפוח יזמות בקבוצת ילדי “נתיב האור”  השם: 

רמת גן, בהנחיית ריקי יחיאב העיר: 

אקלים בית–ספרי, חברה וקהילה התחום: 

המטרות:

להרחיב את פעולות הקבוצה העירונית של ילדי “נתיב האור”.   

להגביר את מידת המעורבות של כל בתי–הספר המשתתפים בפרויקט.  

לאפשר לילדים שותפות בבניית הפתרונות הנדרשים על מנת להגביר את הבטיחות.  

תיאור היוזמה
הנושא שולב בפעילות מועצת התלמידים העירונית: קבוצה ממנה פעלה גם כילדי “נתיב האור”.

במסגרת זו היתה המגמה להגביר את מידת האחריות של הילדים לתהליך העירוני על–ידי העלאת 

רעיונות, דרכי פעולה וביצוע.

אופן הפעלת היוזמה

יצירת מאגר משותף של רעיונות בקבוצות מעורבות מבתי–ספר שונים.   .1

יצירת קבוצות בית–ספריות ובחינת המאגר המשותף.  .2

בחירה של שניים–שלושה רעיונות מתוך המאגר.   .3

תכנון דרכים לביצוע.  .4

תוצרי היוזמה 

התוצרים כללו יוזמות של תלמידים, והן הופעלו בבית–ספרם, כדוגמת:

ילדים המשתתפים  א’-ב’ בהתנהגות בטוחה בחשמל. ההדרכה תיעשה על–ידי  ילדי  הדרכה של   .1

בתוכנית.

פרסום פעילות של תוכנית “נתיב האור” בעיתון בית–הספר.   .2

להגברת  פעילויות  לתאר  בטיחות,  כללי  להפצת  בית–ספרי  אינטרנט  באתר  להשתמש  ניתן  בנוסף, 

המודעות לבטיחות, לדווח על מקרים של תאונות בחשמל, לדווח על תקלות שטופלו בזכות דיווח של 

הילדים וכדומה.
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יוזמה 6

קבוצות משימה להגברת המודעות לבטיחות בחשמל בהקשר למגמות בית–ספריות.  השם: 

“עליות”, רמת גן, המדגיש את לימודי הסביבה והחברה בית–הספר: 

רב–תחומי התחום:  

המטרות:

לאפשר לתלמידים לעשות אינטגרציה בין הפרופיל המיוחד של בית–הספר ובין החומר הנלמד   

בבטיחות בחשמל.

ללמד את התלמידים כיצד להפיץ רעיון בעל מסר חינוכי.  

לעודד את האינטראקציה בין התלמידים ליצירת רעיונות מקוריים.   

תיאור היוזמה 
פעילות תלמידים להפצת מסר הבטיחות בחשמל באמצעות רעיונות יצירתיים, תוך התייחסות לדגשים 

בית–ספריים. הפעילות אורכת שני שיעורים ומעלה לעבודת קבוצות המשימה, ושני שיעורים ומעלה 

להפעלת הרעיונות במסגרת שכבתית ו/או בית–ספרית ו/או בשיתוף הורים.

אופן הפעלת היוזמה 

מחלקים את הילדים לקבוצות.  .1

כל קבוצה מקבלת משימה: לתכנן פעילות יצירתית, שמטרתה הגברת המודעות לבטיחות. ניתן   .2

לבקש מהילדים התייחסות להדגשים בית–ספריים.

כל קבוצה בוחרת רעיון יצירתי לביצוע, מתכננת דרכי עבודה, חומרים נדרשים וחלוקת תפקידים   .3

ליישום הרעיון.

הפעלת הרעיונות בתחנות פעילות ו/או בקהילה ובסביבה.  .4

תוצרי היוזמה 

שיר בכמה שפות  

אנגלית  ערבית,  עברית,  שפות:  בכמה  שיר  באמצעות  לחשמל  המודעות  של  החשיבות  הסברת   

ורוסית, שכן בית–הספר הוא רב–תרבותי.

תשדיר חדשות  

תיאור תאונות בחשמל והסברה על בטיחות באמצעות כתבים, קריינים ופרסומאים, שמשחקים הילדים.  

המחשת דרכי בטיחות  

יצירת שני מסלולי דרכים באופן פיזי: האחד ירוק, המייצג דרך נכונה של התנהגות בחשמל; והאחר   

אדום, המייצג דרך אסורה להתנהגות. 

כל ילד עומד בתחילת המסלול, מקבל כרטיס אירוע ומחליט על אופן ההתנהגות. בהתאם לתשובתו   

הוא מתקדם באחד משני מסלולי הדרכים.

הפצת עלוני הסברה   

אכן  היוזמה  בשכונה.  הדיירים  בקרב  והפצתם  עיצובם  בחשמל,  לבטיחות  הסברה  עלוני  תכנון   

מתאימה לבית–הספר, המדגיש את לימודי הסביבה והחברה.



כללי זהב להתנהגות זהירה בחשמל    
  אסור לטפס על עמודי חשמל.

  אסור לפתוח ארונות חשמל ואסור לשחק בקרבתם.

  אסור לגעת במכשירי חשמל כשאתם יחפים.

  אסור לגעת במכשירי חשמל כשאתם רטובים.

  חוט חשמל קרוע מהווה סכנת חיים.

  אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

מדינת ישראל

משרד החינוך
מרכז השלטון

המקומי בישראל


