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בתוכנית	 המשתתפים	 בתי–הספר,	 למנהלי	 למפקחים,	 החינוך,	 במשרד	 המחוזות	 למנהלי	 תודה	
ולצוותיהם,	על	ראיית	החשיבות	בפעילות	החברתית–קהילתית–ערכית	של	"ילדי	נתיב	האור"	וחבריהם	

בכיתות	-	בהיותם	סוכני	שינוי	לתרבות	התנהגות	נבונה	ואחראית	בסביבה	צורכת	חשמל.

תודה	לראשי	הרשויות,	מנהלי	אגפי	ומחלקות	החינוך	ומובילי	קבוצות	"ילדי	נתיב	האור"	ברשויות,	
והמעורבות	 החברתית	 האחריות	 הבטיחות,	 ערכי	 לקידום	 תרומתם	 על	 בתוכנית,	 השותפות	

האזרחית	ביישוביהם.

תודה	למתנדבי	חברת	החשמל	וגמלאיה	ולצוות	הארכיון.

תודה	מיוחדת	ל"ילדי	נתיב	האור"	-	המנהיגות	הצעירה	המתנדבת	לשמירה	על	הבטיחות	בסביבה	
צורכת	חשמל	בכל	יישוב	ויישוב	-	המהווה	סיירת	בטיחות	ומגבשת	אמנה	יישובית,	על	המעורבות,	

האחריות	והתרומה	לנושא	הבטיחות.
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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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שלום רב,

התוכנית	שלפנינו	היא	תוכנית	חינוכית	ייחודית,	הנובעת	מתוך	צורך	עז	לשמור	על	בטחון	חיי	ילדינו	

יכולים	לשמור	על	זהירות	בכל	 ילדים	בכיתות	ד'-ה'-ו'	 בתחום	הבטיחות	בחשמל	ומתוך	אמונה,	כי	

יסוד	 זה	כבר	מתבררים	להם	מושגי	 בגיל	 וכלפי	אחרים.	 ולאחריות	כלפי	עצמם	 הקשור	לבטיחותם	

בטיחות	 של	 תרבות	 על	 ולהשפיע	 אישיות	 התנהגות	 בנורמות	 שינוי	 ליצור	 מסוגלים	 והם	 בחשמל,	

בחשמל	בבית,	בבית–הספר	וביישוב.	

היא	 מערכתית–קהילתית–חברתית.	 ברמה	 הפועלת	 מחנכת,	 ערכית,	 תוכנית	 היא	 שלפנינו	 התוכנית	

משתפת	את	כלל	התושבים,	בעוד	הילדים	מוליכים	את	השינוי	בקהילה	ופועלים	יד	ביד	עם	גמלאי	

חברת	החשמל	ומתנדבים	בעיר.

כל	תהליך	שינוי	מתחיל	ברכישת	ידע	להבנת	הנושא,	וממשיך	במודעות	לחשיבותו	ובהקניית	יכולות	

להובלת	השינוי.

כאמור,	נולדה	התוכנית	"נתיב	האור"	מתוך	הצורך	בשמירה	על	בטיחות	ילדינו	בסביבה	צורכת	חשמל.

לשם	כך	נרתמו	כל	הגורמים:	משרד	החינוך,	חברת	החשמל	והרשויות	המקומיות.

מנהלי	מחוזות,	מפקחי	משרד	החינוך,	צוותי	האגף	לבטיחות,	המנהלים	והמחנכים	בכיתות,	צוותי	חברת	

החשמל	וגמלאיה	שהועמדו	לרשות	הנושא,	צוותי	הרשות	המקומית,	מנהלי	מחלקות	החינוך	ועובדיהם,	

וכמובן	-	המנהיגות	הצעירה	והילדים	המשתתפים	בתוכנית	-	כל	אלה,	הפועלים	יחדיו,	יכולים	להוביל	

להצלחתה.

התוכנית	שלפנינו	מחברת	בין	פורמלי	לבלתי–פורמלי,	בין	ידע	לערכים	ונורמות	התנהגות,	מקנה	מגוון	

מתודות	ומאפשרת	סל	פעילויות	למורה,	אותן	יבחר	על–פי	צרכיו	וצורכי	תלמידיו.

הרעיון	היה	לאפשר	תוכנית	פשוטה,	ידידותית,	משתפת,	לא	מעמיסה	-	אך	חווייתית	למורה	ולתלמיד	

כאחד,	תוך	חיבור	כל	הגורמים	המסוגלים	לתרום	לשינוי.

במסגרת	התוכנית	נקראת	כל	רשות	מקומית	ליצור	את	מודל	הפעילות	הראוי	לה	ובהתאם	לצרכיה.

איכות	הסביבה,	מדעים,	אמנות	 הייחודית	שלו:	 הזווית	 מן	 לנושא	 כניסה	 בית–ספר	מתאפשרת	 לכל	

וכדומה	-	אך	כולם	יחד	נקראים	לעסוק	בנושא	מהיבט	חברתי–קהילתי	של	חינוך	לאורח	חיים	בטוח	

בסביבה	צורכת	חשמל	ולאזרחות	טובה.

החזון	הוא	להגיע	בתוכנית	חומש	לכמחצית	בתי–הספר	בישראל.

יבואו	על	הברכה	כל	הגורמים	שנרתמו	למשימה.

בהצלחה ובהנאה!

צוות "מכון יעדים",

מפתח ומוביל התוכנית
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מבוא

רקע
החשמל	הוא	חלק	בלתי	נפרד	מהקדמה	ומאיכות	החיים	שלנו.	קשה	לדמיין	איך	ייראו	חיינו	בלעדיו.	כל	

אחד	מאתנו,	בכל	גיל,	משתמש	בחשמל	להפעלת	מכשירים	שונים	בבית	ומחוצה	לו.	אפילו	תינוקות	

באמצעות	 המופעלת	 בטלוויזיה	 וצופים	 המתג,	 באמצעות	 בחדרם	 האור	 את	 להדליק	 איך	 לומדים	

חשמל.

נוכחות	החשמל	בחיינו	נעשתה	כל–כך	ברורה	מאליה,	עד	שלפעמים	אנו	נוטים	לשכוח	שללא	חשמל	

אנו	כמעט	משותקים.

החשמל	 הולכת	 לצורך	 הארץ.	 רחבי	 בכל	 חשמל	 ומחלק	 מוליך	 המפיק,	 הגורם	 היא	 החשמל	 חברת	

ממקום	למקום	משתמשת	חברת	החשמל	בטכניקות	שונות	וברשתות	עליות	ותת–קרקעיות.	החשמל	

הוא	מוצר	שאינו	נראה,	אינו	נשמע,	חסר	ריח	-	אך	בעל	יכולות	אדירות,	המביאות	לצדן	סיכונים	גדולים.	

סיכונים	אלו	בדרכים	שונות	מתוך	הבנה	שאין	 בוחרת	החברה	המודרנית	לפעול	להקטנת	 זאת	 עם	

לעצור	את	הקדמה.	השימוש	ההולך	וגובר	בחשמל	מהווה	חלק	מרמת	החיים	שלנו	ואיכותה.	על–כן	

שימוש	מושכל	ובטוח	בחשמל	יקטין	את	הסיכון.

מדי	שנה	נפגעים	כ–30	ילדים	בתאונות,	הנובעות	מהתנהגות	לא	נכונה	בסביבה	צורכת	חשמל	וחוסר	

מודעות	לסכנות,	כמו:	טיפוס	על	עמודי	חשמל,	פתיחת	מקרר	ברגליים	יחפות,	משחק	מתחת	לעמודי	

מתח	גבוה	תוך	הנפת	חפצים	אל	עבר	תיל	המתח	הגבוה,	נגיעה	במתג	החשמל	בידיים	רטובות,	השארת	

חפצים	דליקים	בקרבת	מכשירי	חשמל	ועוד	ועוד…

חיים	בסביבה	מודרנית	צורכת	חשמל	מחייבים	נורמות	התנהגות,	שימנעו	ככל	שניתן	תאונות	מעין	אלה	

ויבטיחו	את	שלום	ילדינו.

בבואנו	לדבר	על	נושא	הבטיחות	בשימוש	בחשמל	חשוב	להקנות	ידע	על	תכונות	החשמל,	המאפשר	

לנו	את	איכות	החיים	והנוחות,	מחד,	וכאמור	-	טומן	בחובו	סכנות,	מאידך.

חשוב	לפתח	ולהעמיק	ערכי	התנהגות	של	תרבות	בטיחות	לצורך	שימוש	מושכל	בחשמל	והימנעות	

מסיכון	לא	מחושב	ומיותר.

חברת	החשמל	רואה	לעצמה	חובה	להעמיד	את	הידע	בנושא	שימוש	בטיחותי	בחשמל.	לכן	החליטה	ליזום	

ולפתח	בשיתוף	משרד	החינוך	והרשויות	המקומיות	תוכנית	חינוכית–קהילתית–חברתית	להתמודדות	

עם	הנושא.	תוכנית	זו	תחנך	להתנהגות	בטיחותית	נכונה	בסביבה	צורכת	חשמל	ובסמיכות	למתקני	

האחריות	 הפקדת	 מפגעים.	 על	 להתרעה	 הנוגע	 בכל	 לאכפתיות	 לאחריות,	 חשמל,	 ומכשירי	 חשמל	

לנושא	בידי	הילדים,	כסוכני	שינוי	לתרבות	התנהגות	גם	במעגלים	נוספים	בחברה,	כמו	הורים,	קשישים	

בקהילה	ואחרים	-	דורשת	ידע	והבנה	של	נושא	החשמל,	משמעותו	לחיינו,	דרכי	הפקתו	והשימוש	בו,	

כמו	גם	הפעלה	הלכה	למעשה	של	נורמות	התנהגות	של	בטיחות	ואחריות,	שיוטמעו	לתוך	חיי	הילדים	

ובני	משפחותיהם.
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והאוכלוסייה	 בפרט,	 הנוער,	 ובני	 הילדים	 אוכלוסיית	 בקרב	 התנהגות	 לשינוי	 לגרום	 מבקש	 התהליך	

ברמה	קהילתית–יישובית,	בכלל.

בשלב	הראשון	פונה	התוכנית	לתלמידי	כיתות	ד'-ה'-ו',	מכיוון	שעל–פי	תוכנית	הלימודים	מודעים	ילדים	

ג'.	בכיתה	ה'	לומדים	על	תחנות	הכוח.	התלמידים	 אלה	למושגים	כמו	"מעגל	חשמלי"	כבר	בכיתה	

נמצאים	בגיל	שבו	הם	מסוגלים	לקחת	אחריות	ולהעביר	אותה	הלאה.

כיצד נולדה התוכנית?
לצורך	גיבוש	התוכנית	הקימה	חברת	החשמל	ועדה,	המורכבת	מגורמים	שונים	בחברה.	הוועדה	איתרה	

ונבונה	המצופה	מילדים	על	 את	הצרכים,	מיקדה	את	הנושא,	והביאה	נורמות	להתנהגות	בטיחותית	

בסיס	לקחים	שהופקו	ממקרים	שקרו	בעבר.

מכון	"יעדים",	המפתח	תוכניות	חינוכיות	תוך	התמחות	בתהליכי	שינוי,	גויס	להובלת	התהליך,	לבניית	

התוכנית	החינוכית	ולרתימת	כל	השותפים	למשימה.	המכון	התייעץ	עם	גורמים	בכירים	במשרד	החינוך,	

צוותי	תחקיר	בדקו	קטעי	עיתונים,	ביקרו	בארכיון	חברת	החשמל,	ביצעו	פעילות	של	מידענות	לאיתור	

בדקו	 שונים,	 גורמים	 ראיינו	 החשמל,	 חברת	 במתקני	 סיורים	 ערכו	 לנושא,	 המשמעותיים	 החומרים	

תוכניות	קיימות	וגיבשו	תכנים.

בשלב	ראשון	הוחלט	בשיתוף	עם	מנהלת	מחוז	תל	אביב	על	פעילות	פיילוט	במסגרת	מחוז	תל–אביב	

במשרד	החינוך	בערים	גבעתיים	ורמת–גן.	עם	מנהלת	מחוז	הדרום	הוחלט	על	פעילות	פיילוט	בערים	

באר	שבע	ונתיבות.	נערכו	מפגשים	עם	ראשי	הרשויות	או	סגניהם,	או	לחילופין	האחראים	על	מינהל	

לסיוע	למחוז	תל–אביב	של	משרד	 גויסו	 ונפת	באר–שבע	 דן	בחברת	החשמל	 החינוך	ברשות.	מחוז	

החינוך	ולמחוז	הדרום.

לסייע	 כדי	 החשמל	 חברת	 מטעם	 גמלאים	 צוותי	 הוקמו	 בתהליך.	 לתמיכה	 נערכה	 החשמל	 חברת	

לכל	רשות	מקומית.	בנוסף	גויסו	מתנדבים	עובדי	החברה,	אשר	עסקו	בפעילות	חינוכית	התנדבותית	

יום	 במסגרת	 וסכנותיו	 בנושא	החשמל	 התנסות	 ייחודית	של	 פעילות	 להעברת	 והוכשרו	 בבתי–ספר,	

הפתיחה	הבית–ספרי	לנושא.	

התוכנית	נבנתה	על–ידי	מכון	"יעדים"	על	בסיס	התנסות	בת	שנים	בבתי–ספר	רבים,	שנעשתה	על–ידי	

מתנדבי	חברת	החשמל	כהורים	לילדים	בבתי–ספר	אלה	או	כמעבירי	מסר.	נערך	איתור	צרכים	של	בתי–

ספר	שזכו	ליהנות	מפעילות	זו	של	המתנדבים.	בנוסף	פותח	סל	פעילויות	מגוון	לשימוש	בתי–הספר	כדי	

לאפשר	בחירה	ובנייה	של	תוכנית	ייחודית	לכל	בית–ספר	על–פי	צרכיו,	ובשיתוף	הרשויות	המקומיות	

הוכנה	תשתית	לפעילות	יישובית–התנדבותית	בנושא.

למימוש	התוכנית	התגייסו	הרשויות	המקומיות	ברמת	ראש	עיר	או	לחלופין	סגן	ראש	עיר	או	מנכ"ל,	

הוקמו	ועדות	היגוי	רשותיות	לנושא,	ומנהלי	מחלקות	החינוך	מונו	למרכזי	הנושא	ולמובילי	פעילות	

התנדבותית	יישובית.
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מטרות התוכנית
לפתח	מודעות	לנורמות	התנהגות	נכונות	ובטוחות	בסביבה	צורכת	חשמל. 		

להקנות	ידע,	שיהווה	בסיס	לשיפור	תרבות	הבטיחות	ויתרום	להקניית	ערכים	חברתיים	ונורמות	 		

התנהגות	מתאימות	בסביבה	צורכת	חשמל.

לחנך	לערכים	של	מודעות	ומעורבות	חברתית	לאיתור	מפגעים	בנושא. 		

לטפח	תרבות	של	אחריות	בקרב	ילדים	לעצמם,	לחבריהם,	למשפחתם	ולקהילתם. 		

להבין	את	החשיבות	והמשמעות	של	החשמל	לחיינו	בתחומים	מגוונים,	ואת	הצורך	להיזהר	בצריכתו	 		

ובסביבתו.

לעודד	שיתוף	פעולה	בין	הגורמים	הרלוונטיים	כדי	לתרום	לאיכות	חיים	ואיכות	סביבה	גבוהים,	 		

מחד,	ולמנוע	תאונות	וסכנות,	מאידך.	

מערכתיות   

בין	כל	הגורמים	התורמים	לנושא:	משרד	 ויוצר	שיתופי	פעולה	 התהליך	המוצע	מערכתי,	מערב	 	

החינוך,	הרשות	העירונית	וחברת	החשמל.

קהילתיות   

הפרויקט	מיועד	לקהילת	תלמידי	כיתות	ד'-ו'	מחד,	אך	קשור	למעגלים	נוספים	בקהילה,	כמו	הורים,	 	

מנהיגות	צעירה,	מחוננים,	קשישים	ואחרים.	התוכנית	פורצת	מגבולות	בית–הספר	ומתייחסת	לכל	

מעגל	החיים	של	הלומד	במשך	היום.

גמישות
לזמן ביה"ס

אחריות

קהילתיות

מערכתיות

מודולריות

מתודיקה 
מגוונת

נתיב האור

עבודת צוות

שיתופיות

אינטרדיסציפלנריות

חינוך לערכים

עקרונות מנחים לתוכנית
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אחריות   

התלמידים	העוברים	את	התוכנית	נעשים	מעבירי	הנושא	לאוכלוסיות	נוספות.	חלקם	כ"ילדי	נתיב	 	

האור"	-	מאתרי	מפגעים,	וחלקם	-	כמנהיגים	צעירים	מגבשי	אמנת	בטיחות	יישובית	בחשמל.

מודולריות   

התוכנית	אינה	תוכנית	רצף.	יחידות	הפעילות	השונות	ייבחרו	על–ידי	מנהל	בית–הספר	או	המחנך	 	

על–פי	צרכים,	ויעמדו	כפעילויות	בפני	עצמן.

אינטרדיסציפלינריות   

מדעים,	 הסביבה,	 איכות	 שונות:	 מזוויות	 והבטיחות	 הזהירות	 נושאי	 מוקנים	 התוכנית	 באמצעות	 	

הראייה ועוד.	 ארץ–ישראל	 של	 והיסטוריה	 אזרחות	 טבע,	 גיאוגרפיה,	 וקהילה,	 חברה	 	אמנות,	

הבין–תחומית	באה	לביטוי	בעיקר	במקראה	לתלמיד,	המחולקת	כחומר	הכנה	לחידון.

איכות
סביבה

אקטואליה

אזרחות

טבע
נתיב האור

אומנות

מדעיםהיסטוריה

רשויות מקומיות

התנהגות זהירה בסביבה צורכת חשמל

משרד החינוךחברת החשמל

)E.Q( חינוך לערכיםאנטיליגנציה רגשית

"נתיב האור" - חינוך לבטיחות בחשמל
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מתודיקה מגוונת   

להפעלה,	 נסיונית	 מודלים	 תצוגת	 	+ הרצאה	 סימולציה,	 כמו:	 מתודות,	 במגוון	 מגיעה	 הפעילות	 	

נלמדים	 שתכניו	 חידון	 לימודיים,	 סיורים	 לתערוכה,	 יצירה	 פעילויות	 אירועים,	 ניתוח	 סרטונים,	

בשיטת	ג'יקסו,	ועוד.

עבודת צוות   

התוכנית	מעודדת	עבודת	צוות	ברמה	היישובית	של	כל	מכלול	הגורמים	התורמים	לנושא:	ברמה	 	

הבית–ספרית	-	שילוב	צוותי	המורים	הרלוונטיים:	רכזי	השכבות,	רכז	חברתי,	יועץ	חינוכי,	מורה	

בניהול	 בית–הספר	 למנהל	 העוזר	 הבית–ספרי,	 העב"ט	 ובעיקר	 הסביבה,	 איכות	 אמנות,	 למדעים,	

האור",	 נתיב	 "ילדי	 בקרב	 ביטוי	 לידי	 הצוות	 עבודת	 באה	 התלמידים	 ברמת	 הבטיחות.	 ענייני	

המנהיגות	הצעירה	המגבשת	את	האמנה,	צוותי	הלמידה	לקראת	החידון	וצוותי	העבודה	בסימולציה	

ובפעילויות	המגוונות	המוצעות.

גמישות לזמן בית–הספר   

התוכנית	אינה	מחייבת	שילוב	קבוע,	כמו	שעה	שבועית	בנושא.	נהפוך	הוא;	הפעילות	משתלבת	במערך	 	

הבית–ספרי,	ב"אני	מאמין"	הבית–ספרי	ובסדרי	העדיפויות.	גם	החידון	אינו	מחייב	למידת	רצף.

מבנה "סל" הפעילויות המוצע בערכה

תוכנית "נתיב האור"
לבטיחות בחשמל

פעילות ארציתפעילות בית–ספרית פעילות יישובית

פעילויות 
בחירה

פעילויות 
חובה

הקמת 
ועדת היגוי

פעילות ילדי 
נתיב האור 

לבטיחות

סיורים 
ארציים

חידון ארצי

אינטרנט 
מבצעים 
)בשלב ב(

“בוקר טוב 
לנתיב האור” - 
תוכנית לפתיחת 

הנושא

בטיחות בשעת 
מחנך

השתתפות 
בחידון

סל פעילויות 
לבחירה

סיור לימודי 
רגלי

עריכת אמנת 
בטיחות 
יישובית

אירוע שיא
חידון יישובי   

חתימת אמנה   

תעודות הוקרה    
ל”נאמנים”
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כיצד פועלת התוכנית?
התוכנית	"נתיב	האור"	המוצעת	בזה	פועלת	בשלושה	צירים:

ציר	פעילות	בית–ספרית. 	.1

ציר	פעילות	יישובית. 	.2

ציר	פעילות	ארצית. 	.3

ציר פעילות בית–ספרית א. 
במסגרת	זו	מוצע	לכל	בית–ספר	המשתתף	בפרויקט	סל	פעילויות:	פעילויות	חובה	ופעילויות	בחירה.

פעילויות חובה

"בוקר טוב לנתיב האור" - יום פתיחת התוכנית בבית–הספר   

)מינימום	3	יחידות	שיעור( 	

חלק א’:	במהלכו	ייפגשו	התלמידים	עם	נציגי	חברת	החשמל,	ואלה	יספרו	וידגימו	על	חשמל,	אופיו,	 	

מקורותיו	והתנהגות	זהירה	בסביבתו.	

)2	יחידות	שיעור	רצופות( 	

חלק ב’: בנוסף	תיערך	ביום	זה	פעילות	אחת	)לפחות(	שתועבר	על–ידי	המורים	)1	שעור(.	הפעילות	 	

ניתנת	לבחירה	מתוך	ארבע	החלופות	המוצעות	בחוברת.	לחלופין	עשויה	להתקיים	פעילות	של	

משחק	סימולציה	-	מוקד	103,	הקיים	בערכה	המלווה.

בטיחות בשעת מחנך )1	שעור(   

לפחות	אחת	משעות	המחנך	תוקדש	ל"אוורור	רגשות"	בעקבות	יום	פתיחת	הנושא.	לבחירת	"ילד	 	

נתיב	האור"	שייצג	את	הכיתה	בתוכנית	העירונית.	לביצוע	פעילות	אחת	מסל	הבחירה.	ולבדיקת	

תובנות	"עשה	ואל	תעשה"	בנושא.	

השתתפות בחידון "נתיב האור"   

חידון	בטיחות	בחשמל	ייערך	ברמה	בית	ספרית,	יישובית	וארצית. 	

ברמה	הבית	ספרית	ייערך	החידון	בכל	הארץ	באותו	יום	ובאותה	שעה.	שאלונים	יגיעו	לבתי	הספר	 	

כשהם	חתומים	וסגורים.

על המחנך לתת הנחיות	ללמידה	עצמית	לחידון	בשיטת	ג’קסו	וחלוקת	צוותי	מומחים	לנושאים	   

השונים	)הנחיות	מפורטות	בערכת	החידון(.

פעילויות בחירה

וכן	 לפעילות(	 דקות	 	45( למורה,	 בחוברת	 הפעלות	 ארבע	 ובהן	 בערכה,	 המוצעות	 ההפעלות	 כל	   

להפעלה	 נועדו	 הפעילויות	 ליוזמות.	 הצעות	 וחוברת	 סימולציה,	 משחק	 לחלופין(	 )או	 כתוספת	

במהלך	שנת	הלימודים,	וניתן	לשלבן	במסגרת	שעות	מחנך,	שעורי	מדעים,	פעילות	חברתית	וכד’	

הפעילויות	מודולריות,	וניתן	לבחור	מביניהן.

סיור לימודי   

יציאה	לסיור	רגלי	מונחה	על–ידי	גמלאי	חברת	החשמל	והמורים	בסביבת	בית–הספר:	להכרת	רשת	 	

החשמל,	המוליכה	את	החשמל	לבית–הספר	ולבתי	התלמידים,	ולהתנהגות	בטוחה	בקרבת	מתקני	

חשמל.	הפעלה	זו	דורשת	תיאום	עם	גמלאי	חברת	החשמל.
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שיתוף הורים.   

מומלץ	לשתף	את	ההורים	בחלק	מן	הפעילויות	שייבחרו	או	ביום	פתיחת	הנושא. 	

ציר פעילות יישובית ב. 
בניית אמנה יישובית   

הקמת	קבוצת	מנהיגות	צעירה	מקרב	הילדים	משתתפי	התוכנית	)למשל:	חברי	מועצת	התלמידים(,	 	

שתבדוק	את	צורכי	השטח	ותיצור	אמנת	בטיחות	יישובית	בין	הילדים,	הרשות	המקומית	וחברת	

החשמל.

התלמידים	 מועצת	 או	 נוער	 תנועות	 נציגי	 מד"צים,	 נוער,	 מנהיגות	 רתימת	 חלופית:	 אפשרות	 	

י'	במסגרת	"פרויקט	מחויבות	אישית"(	להובלת	מנהיגות	צעירה	של	 )לחלופין	-	תלמידי	כיתות	

ילדים	בתהליך	יצירת	אמנת	בטיחות	יישובית.

הבטיחות	 אמנת	 את	 הבונה	 הצעירה,	 המנהיגות	 קבוצת	 למנחה	 נפרדת	 חוברת	 קיימת	 הערה:	 	

היישובית	בחשמל.

הקמת פורום "ילדי נתיב האור לבטיחות"   

מינוי	גורם	מוביל	עירוני,	שיעבוד	עם	קבוצת	"ילדי	נתיב	האור"	)נציג	או	שניים	מכל	כיתה(.	עבודתו	 	

תעשה	בתמיכה	וסיוע	של	גמלאי	חברת	החשמל.

"ילדי	נתיב	האור"	ילמדו	לאתר	מפגעים	בנושא	הבטיחות	בחשמל	ביישוב,	ובמידת	הצורך	-	לדווח	 	

למוקד	103	בחברת	חשמל	או	למוקד	העירוני.	הגורם	המוביל	העירוני	יהיה	מתוך	מחלקת	החינוך	

העירונית	וייעזר	בגורמי	רשות	נוספים,	כמו	נציגי	המחלקה	לאיכות	הסביבה	או	שיפור	פני	העיר,	

נציגי	הפיקוח	והמוקד	העירוני,	מחלקת	הנדסה	ותשתיות	ועוד.	הם	ייפגשו	עם	"ילדי	נתיב	האור"	

למתן	תשובות	לגבי	טיפול	במפגעים.	"ילדי	נתיב	האור"	יעדכנו	את	לוח	המודעות	בבית–הספר,	

בכתבות	עיתונים,	בצילומי	מפגעים	לפני	ואחרי	וכדומה.

הקמת ועדת היגוי עירונית	ברשות	ראש	עיר	או	מי	מטעמו	ובשיתוף	נציגי	הרשות,	נציגי	משרד	 		

החינוך	ונציגי	חברת	החשמל.	הוועדה	תפקח	על	התהליך	ותתווה	מדיניות	למודל	עבודה	עירוני.	היא	

גם	תסייע	לקבוצת	המנהיגות	הצעירה	בבניית	האמנה	היישובית.

עריכת חידון "נתיב האור” לבטיחות בחשמל ברמה יישובית.	בחידון	ייטלו	חלק	התלמידים	הזוכים	 		

"אמנת  על  חגיגי  חתימה  אירוע  במסגרת	 יתקיים	 הוא	 בית–ספר.	 מכל	 והשני	 הראשון	 במקומות	

הבטיחות" העירונית,	בהשתתפות	נציגי	הגורמים	החתומים	עליה,	בחסות	ראש	העיר/היישוב	ונציגי	

משרד	החינוך	וחברת	החשמל.

ציר פעילות ארצית ג. 
עריכת חידון "נתיב האור" ברמה הארצית,	בו	ייטלו	חלק	אחד	עד	שני	בתי–ספר	בכל	רשות	מקומית	 		

המשתתפת	בפרויקט,	כצוות	יישובי.

פעילות	וירטואלית	לעתיד	מתוכנן	הקמת	אתר	אינטרנט	לתוכנית	במסגרת	אתר	חברת	החשמל:	 		

.WWW.ISRAEL-ELECTRIC.CO.IL
סיורים ארציים.	מתוכננות	פעילויות	ייחודיות	לסיורים	ארציים	לביקור	באתרי	חברת	החשמל.	יסיירו	 		

באתרים	קבוצות	"ילדי	נתיב	האור",	המנהיגות	הצעירה	מגבשת	האמנה,	התלמידים	הזוכים	שיגיעו	

לשלב	החידון	הארצי,	וכן	קבוצות	מנהלים	ונציגי	משרד	החינוך	והרשות	המקומית	המשתתפים	

בוועדת	ההיגוי	העירונית	שיהיו	מעוניינים	בסיור.
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מה בערכת "נתיב האור"?
ערכת התוכנית כוללת:

חוברת למורה 	.1

סל ובה	 המעורבים	 החינוך	 צוותי	 לכל	 מיועדת	 שלפנינו	 החוברת	 		

פעילויות.	מתוכן	יבחר	המורה	את	המתאימות	להעברה	בכיתה	בשעות	

מחנך	וביום	הפתיחה	לנושא.

אמנת בטיחות יישובית 	.2

חוברת	המיועדת	לראשי	ערים	וסגניהם,	מחזיקי	תיקי	חינוך,	למנהלי	 	

שפ"ע,	 כמו	 ברשות,	 אחרות	 רלוונטיות	 ומחלקות	 החינוך	 מחלקות	

הנדסה,	פיקוח	וכדומה,	מנהלי	ארגוני	מתנדבים	בוגרים,	מנהלי	בתי	

מוצע	 בחוברת	 מובילה.	 צעירה	 מנהיגות	 נוער,	 תנועות	 ראשי	 ספר,	

תהליך	עבודה	יישובי	לגיבוש	אמנה.

חוברת הפעלה ל"ילדי נתיב האור" 	.3

רכזים כמו	 האור",	 נתיב	 "ילדי	 קבוצת	 למובילי	 המיועדת	 חוברת	 		

התוכנית,	 את	 המוביל	 אישית"	 מחויבות	 מ"פרויקט	 נוער	 חברתיים,	

נוער,	מד"צים	ואחרים	ביישוב.	החוברת	מיועדת	 מדריכים	בתנועות	

גם	לגמלאי	חברת	החשמל	המסייעים	לתהליך.
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מוקד 103 - משחק סימולציה 	.4

משחק	סימולציה,	המאפשר	התנסות	במצבי	סכנה	והפקת	לקחים,	 		

הנדרשים	 העזרים	 וכל	 פעילות	 כרטיסי	 למורה,	 דפדפת	 כולל	

להפעלתו.

חידון "נתיב האור" 	.5

כולל:	מקראה	לתלמיד,	מדריך	לרכזי	החידון,	שאלונים	לחידון	בית–ספרי	 	

שיוזרמו	ביום	החידון,	חומרים	לחידון	יישובי	ולחידון	ארצי	פומבי.

תעודות הוקרה, מדבקות ופרסים נוספים 	.6

ישולבו	בערכה,	מיועדים	למצטיינים	בתוכנית. 	

דיסק .D.V.D, ובו סרטים של הדמויות "שקע" ו"תקע" 	.7

מעבירות	מסרים	של	בטיחות	)לליווי	פעילות	2	בחוברת	למורה(. 	

סרטוני בטיחות
עם "שקע" ו–"תקע"
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מה בחוברת?
כיתתית,	 לעבודה	 חלופות	 כמה	 מציגה	 והיא	 בבית–הספר,	 החינוך	 לצוותי	 מיועדת	 החוברת	שלפנינו	

שכבתית	ובית–ספרית.	ניתן	להפעילה	על–פי	הצרכים.

מצטרפות	 בחוברת	 הפעילויות	 בכיתה.	 המורה	 לבחירת	 	- פעילויות	 סוגי	 ארבעה	 מביאה	 החוברת	

הבטיחות	 אמנת	 "גיבוש	 ותוכנית	 האור"	 נתיב	 "ילדי	 תוכנית	 הסימולציה,	 משחק	 החידון,	 לפעילות	

בחשמל"	הקיימות	בערכה.

		המתודה:	ניתוח	אירוע 		הזמן:	45	דקות		 פעילות א: חושבים בטוח		

		המתודה: פעילות	אור–קולית	מלווה	 פעילות ב: מצטרפים ל"שקע" ו"תקע"    הזמן:	45	דקות		

בסרטונים	קצרים

הפעלה	כיתתית	המזמנת	למשתתפים	התמודדות	עם	אירועים	אמיתיים,	שהתרחשו	כתוצאה	מהתנהגות	

לא	זהירה	בסביבת	מכשירי	חשמל	או	מתקני	חשמל.	ההפעלה	מעוררת	מחשבה	על	חשיבות	ההתנהגות	

הבטוחה,	ומאפשרת	היכרות	עם	כללי	הבטיחות	בחשמל	ושמירה	עליהם.

הפעלה	כיתתית,	בה	נפגשים	המשתתפים	עם	כללי	שמירה	על	בטיחות	בדרך	הומוריסטית	וחביבה	

באמצעות	סרטים,	שבמרכזם	הדמויות	הסמליות	של	"שקע"	ו"תקע"	החביבות	על	הילדים.

הפעילות	נעשית	טרום–צפייה,	במהלכה	ובעקבותיה,	לצורך	הפקת	לקחים	ומסקנות	מהתנהגות	הדמויות	

בסרט.

את	הפעילות	מלווה	דיסק	הנמצא	בערכה.

		המתודה:	סיור	לימודי	 פעילות ג: סיור בעקבות החשמל    הזמן:	45	דקות		

הפעלה	כיתתית	שתונחה	על–ידי	גמלאי	חברת	החשמל	בליווי	המורה.	במסגרת	שיעור	זה	תצא	הכיתה	

לסיור	רגלי	בסביבתו	הקרובה	של	בית–הספר,	תצפה	במרכיביה	השונים	של	רשת	החשמל	המקומית,	

ותלמד	לזהות	אותם	ולהיזהר	מהם.

קבוצת	"ילדי	נתיב	האור",	שתצא	לסיור	זה,	תלמד	גם	לדווח	על	מפגעים	במהלך	הסיור.
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		המתודה:	פעילות	יצירה/ פעילות ד: מציגים חשמל בטוח    הזמן:	ייקבע	על–ידי	בית–הספר		

תערוכה

לקט	משימות	יצירתיות	ליצירת	תערוכה	כתהליך	לימודי	ו/או	לשימוש	בתערוכה	כחלק	מעיסוק	בנושא	

החשמל	והבטיחות.

חלק	גדול	מן	המשימות	יכול	להיעשות	בשילוב	הורים.

איך משתמשים בחוברת/בערכה
כל	פעילות	בחוברת	בנויה	ממרכיבים	זהים	לנוחות	המנחה.  

בכל	פעולה: 	

המטרות  -

גודל הקבוצה  -

משך הזמן  -

המתודה  -

ההכנה/ העזרים  -

מהלך הפעילות  -

נספחים  -

)כל	הנספחים	הנדרשים	מצורפים	ומיועדים	לצילום	והכנה	מראש(. 	

להרחבה	והעשרה	למנחה	מצורפת	רשימת	מקורות.  

בערכה	דוגמאות	חומרים	לתלמידים	וחומר	הנחיה	מתאים	למורה.  

מתנדב	 מנחה	 הזמנת	 לחלופין	 או	 	- וכדומה	 מדבקות	 לתלמיד,	 מקראות	 כמו	 חומרים,	 הזמנת	  

מחברת	החשמל	לפעילות	הפתיחה	לנושא,	כמו	גם	שיבוץ	גמלאים	מתנדבים	שילוו	את	בתי–הספר.	

כל	אלה	ייעשו	באמצעות	המפקחות	על	היישוב	מטעם	משרד	החינוך	או	מחלקת	החינוך	ברשות	

המקומית.

לקבוצת	"ילדי	נתיב	האור"	ייבחרו	מכל	כיתה	בין	תלמיד	אחד	לשניים	על–פי	קריטריונים	של	יכולת,	  

אחריות,	רצינות,	התמדה	ועניין.

הבית– הצעירה	 המנהיגות	 מן	 נציגים	 ייבחרו	 בחשמל	 היישובית	 הבטיחות	 אמנת	 יוצרי	 לקבוצת	  

ספרית	והעירונית	הקיימת	)מועצת	התלמידים,	תנועות	הנוער,	מד"צים	וכדומה(.

היחידה	שתונחה	 הפעילות	 הצורך.	 על–פי	 ייעשו	 עמם	 וההתייעצות	 חברת	החשמל	 גמלאי	 זימון	  

ולהנחות	את	הגמלאי	 רצוי	לבדוק,	לתכנן	 על–ידי	הגמלאי	בסיוע	המורה,	תהיה	הסיור	הלימודי.	

לצורכי	הכיתה	טרם	הפעילות.

מנהל	בית–הספר	ינחה	את	המנחים	מטעם	חברת	החשמל	לגבי	צורכי	התלמידים	וה"אני	מאמין"	  

הבית–ספרי	לפני	יום	פתיחת	הנושא,	שאליו	יזומנו.
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תעודת	זהות	לפעילות

היערכות/עזרים

מהלך	הפעילות

אזהרה/סכנה

נקודות	לדיון

שעשועון

טיפ	למנחה

משימה

הידעת?

מבזק	חדשות

סימנים קבועים לנוחות המשתמש בכל הפעלה
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		גודל הקבוצה:	כיתה.

		משך הזמן:	שיעור	)45	דקות(.	

מחלקים	את	המשתתפים	לארבע	קבוצות: 	.1

קבוצה א:	בטוח	בבית.			קבוצה ב:	בטוח	ברחוב.			קבוצה ג:	בטוח	בבית–הספר. 	

קבוצה ד:	יועצי	הבטיחות	)הם	יתפצלו	בין	הקבוצות	ויהוו	מנחי	הקבוצות(.	 	

מצרפים	לקבוצות	א',	ב',	ג'	נציגים	מקבוצת	"יועצי	הבטיחות".	לכל	"יועץ"	נותנים	"כרטיס	יועץ"	 	.2

)נספח	1(,	שבעזרתו	עליו	לתת	מידע	ולייעץ	במהלך	ביצוע	המשימה	על–ידי	חברי	הקבוצה.

נותנים	לכל	קבוצה	דף	אירוע	)נספח	2(	ומבקשים	מחבריה	להשלים	התחלה	וסוף	לאירוע	המתואר	 	.3

בכרטיס	שקיבלו.	חברי	הקבוצה	ינסו	להציע	פתרונות	לסיום	האירוע.	היועץ	יבדוק	בטבלה	שלפניו	

אם	הפתרונות	בטיחותיים,	ויחד	ינסו	לגבש	פתרון.

התרחש שהוא	 כפי	 האירוע,	 של	 המשכו	 את	 בקבוצות	 להקריא	 הבטיחות"	 מ"יועצי	 מבקשים	 	.4	

)נספח	3(,	ולנהל	את	הדיון	בהתאם	להנחיות	שבכרטיס	המשימה.

הקבוצה	מכינה	את	התוצרים	על–פי	כרטיס	המשימה	ומציגה	אותם	בפני	הכיתה. 	.5

הקבוצות	מציגות	במליאה	את	התוצרים	ומקיימות	דיון	ותולות	את	הכרזות	במסדרון: 	.6

מצלמים	עותקים	של	נספח	1	לחלוקה	לקבוצת	"יועצי	הבטיחות".  

מצלמים	עותק	של	נספח	2	וגוזרים	כרטיס	אירוע	מתאים	לכל	קבוצה.  

מצלמים	עותק	של	נספח	3	וגוזרים	כרטיס	לכל	"יועץ	בטיחות".  

מכינים	גליונות	נייר	עיתון	או	בריסטולים,	טושים,	צבעים,	עפרונות.  

חושבים בטוח
המתודה: ניתוח אירוע

המטרות

לעורר	מודעות	בקרב	התלמידים	לסכנות	הטמונות	בחשמל.  

לברר	מהן	דרכי	ההתנהגות	הבטוחות	במגענו	עם	חשמל.  

לעודד	את	התלמידים	להגדיר	דרכי	פעולה	ומניעה	בעת	השימוש	בחשמל.  

להכיר	את	הגורמים	האחראיים	על	הטיפול	במפגעים	בחשמל.  

פעילות א

תעודת זהות לפעילות

היערכות/עזרים

מהלך הפעילות

נקודות לדיון

מי	היה	נוכח	באירוע	המתואר	כמשתתף	או	כצופה	מן	הצד?	  

כיצד	נהגו	כל	הנוכחים	באירוע	)רגשות,	מחשבות	והתנהגות(,	לפני	האירוע	ובמהלכו?  

האם	הסוף	של	הסיפור	היה	ידוע	מראש?	מדוע?  

האם	ניתן	היה	למנוע	את	המקרה?	האם	וכיצד	ניתן	למנוע	הישנות	של	מקרים	דומים?  

האם	ההצגות	הקבוצתיות	אכן	העבירו	מסרים	של	בטיחות?	כיצד	ובאיזו	מידה?  
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נספח 1

כרטיס יועץ
תפקידך	לשמש	כיועץ	לקבוצה	מטעם	חברת	החשמל.	חברי	הקבוצה	יקבלו	אירוע	)בנספח	2(	וינסו	

לכתוב	לו	התחלה	וסוף.

עליך	לתת	לחברי	הקבוצה	-	רק	בעקבות	שאלותיהם	-	מידע	על	דרכי	הפעולה	שניתן	לנקוט,	כמו	גם	

את	כללי	המותר	והאסור	בשימוש	בחשמל.	הקבוצה	תציע	פתרונות	שונים	לסיום	האירוע,	ואתה	תבדוק	

בעזרת	הטבלה	אם	הפתרונות	בטיחותיים.	

מדריך לשימוש בטוח בחשמל - חברת החשמל

אל תעשהעשה
ודאו	שהתקע	והכבל	החשמלי	שלמים. אל	תשתמשו	בתקע	או	בשקע	שבור		 	

או	חרוך.

ודאו	שהשקע	מחובר	היטב	לקיר,	וכי	המכסה/ 	
המסגרת	שלו	שלמים.

אל	תשתמשו	בתקע	שאינו	מתאים	 	
לשקע.

כשאתם	שולפים	את	התקע	מהשקע,	תמכו	 	
בכיסוי	השקע	ביד	אחת,	כדי	שלא	יישלף	מהקיר,	

וביד	השנייה	משכו	את	התקע.

אל	תמשכו	בכבל	החשמלי	כדי	לשלוף	 	
את	התקע	מהשקע.

השקע	חייב	להיות	מותקן	בתוך	הקיר	באופן	יציב. אל	תשתמשו	בשקע	שאינו	מקובע		 	
היטב	לקיר.	היזהרו	משקע	כזה.

כשיש	בעיה	במכשיר	חשמלי	היעזרו	תמיד	 	
במבוגר	יודע	או	בחשמלאי.

אל	תנסו	לפרק	בעצמכם	מכשיר	 	
חשמלי.

נתקו	מיד	מהחשמל	מכשיר	חשמלי	שפולט	עשן	 	
או	ניצוצות.

אל	תניחו	כבל	חשמלי	או	תקע	בצמוד	 	
למשטח	חם.

הקפידו	להרחיק	חפצים	דליקים	)כמו	שמיכה(	 	
מתנור	או	מכל	מקור	חום	או	קור.

אל	תשתמשו	בתנור	חימום	ללא	רשת	 	
הגנה.

ודאו	שתנור	החימום	ממוקם	באופן	יציב,	כך	שלא	 	
ייפול.

אל	תחסמו	את	פתחי	האוורור	של	 	
תנורי	החימום.

ודאו	שאתם	נועלים	נעליים	תוך	שימוש	במכשיר	 	
	חשמלי.

אזהרה: כל	הפעולות	הקשורות	בעבודה	עם	
מכשיר	חשמלי	ייעשו	אך	ורק	לאחר	שהורה/מורה	
ראה	את	המכשיר	והנחה	אתכם	איך	לעבוד	עמו.

אל	תיגשו	יחפים	למכשיר	חשמלי. 	

נגבו	היטב	את	הידיים	לפני	הדלקת	אור	או	 	
מכשיר	חשמלי.

אל	תשתמשו	במכשיר	חשמלי	)מייבש	 	
לשיער,	קומקום,	מזגן	או	אחר(	בידיים	

רטובות.

כשרואים	מישהו	מטפס	על	עמוד	חשמל	מזהירים	 	
אותו,	מודיעים	מיד	למוקד	103	ולמגן	דוד	אדום.

סכנת	מוות	בטיפוס	על	עמודי	חשמל. 	

אל	תגעו	באדם	הנמצא	בסכנת	 	
החשמלות.

אזהרה/סכנה
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נספח 2

דף אירוע

קבוצת בטוח ברחוב
“...נער	כבן	14	חגג	שלשום	בערב	עם	חבריו	בספורט	כיף.	לפי	העדויות	שהגיעו	למשטרה,	שתו	

הנערים	לשוכרה,	ובשלב	מסוים	החל	הנער	לטפס	על	עמוד	תאורה...”

...מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... 

קבוצת בטוח בבית
“...נראה	כי	הוא	יצא	מחדר	האמבטיה	על	מנת	לסייע	לאביו	לתלות	את	הנורות	הצבעוניות	בסוכה,	

וכאשר	טיפס	על	הסולם...”

...מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... 

קבוצת בטוח בבית–הספר
“...	אולם	נראה	כי	מתקן	המים	החדש	לא	היה	תקין,	ומיד	כאשר	רם,	הילד	הראשון	שהגיע	

למקום,	נגע	בו	...”

...מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... מבזק חדשות... 

טיפ למנחה
חלק	גדול	מהפעילויות	המצורפות	

מסתיים	בתליית	כללי	הבטיחות	

או	מסרים	של	בטיחות	בחשמל	על	

הקירות.	חשוב	ליישם	את	המשימה	

כדי	שמסרי	הבטיחות	יהיו	תלויים	

מול	עיני	התלמידים	במשך	כל	השנה	

-	גם	אם	מדובר	בפעילויות	של	כמה	

שעות	בשנה.
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קבוצת בטוח ברחוב
קראו	לקבוצה	את	חלקו	השני	של	הארוע:	 	.1

“הנער	לא	הקשיב	לאזהרות	חבריו	וטיפס	לגובה	של	15	מטר,	ומשם	צנח	מטה.	מצבו	 	
של	הנער	אנוש,	והוא	מאושפז	במחלקת	טיפול	נמרץ	בבית–החולים”.

לדיון: 	.2

מדוע	הסתיים	האירוע	דווקא	כך? 	

מה	הוביל	לכך?	 	

האם	וכיצד	ניתן	היה	למנוע	את	התוצאה? 	

הגדירו	כללי	“עשה	ואל	תעשה”	במקרים	דומים. 	.3

הכינו	כרזה	הכוללת	את	הסכנה	ואת	כללי	ההתנהגות. 	.4

הציגו	למליאה	את	האירוע,	את	כללי	ההתנהגות	ואת	הכרזה	שעיצבתם. 	.5

קבוצת בטוח בבית 
קראו	לקבוצה	את	חלקו	השני	של	האירוע:	 	.1

“הנער	רץ	יחף	מהמקלחת	לסייע	לאביו	שקרא	לו	וברגליים	וידיים	לחות	טיפס	על	 	
הסולם	ונגע	ב’שרשרת	הנורות’.	הוא	התחשמל	ומצבו	קשה.	מכון	התקנים	מזהיר	כי	

נורות	אלו	אינן	עומדות	בתקן	ויש	סכנה	בשימוש	בהן”.

לדיון: 	.2

מדוע	הסתיים	האירוע	דווקא	כך? 	

מה	הוביל	לכך?	 	

האם	וכיצד	ניתן	היה	למנוע	את	התוצאה? 	

הגדירו	כללי	“עשה	ואל	תעשה”	במקרים	דומים. 	.3

הכינו	כרזה	הכוללת	את	הסכנה	ואת	כללי	ההתנהגות. 	.4

הציגו	למליאה	את	האירוע,	את	כללי	ההתנהגות	ואת	הכרזה	שעיצבתם. 	.5

נספח 3 )כרטיסים ליועצי הבטיחות בחשמל(

נקודות לדיון

נקודות לדיון
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קבוצת בטוח בבית–הספר 
קראו	לקבוצה	את	חלקו	השני	של	האירוע:	 	.1

ניגש	לשתות	 רם	 הילד	 במכשיר.	 בגלל	תקלה	 זרם	חשמלי	 העביר	 “מתקן	השתייה	החדש	 	

מהמתקן	והתחשמל.	חברו	שנחלץ	לעזרתו	התחשמל	גם	הוא.	מורה	שניגשה	לסייע	התחשמלה	

גם	היא,	ולמזלה	אז	נותק	הזרם	והיא	התחשמלה	זמן	קצר	בלבד.	שלושתם	מאושפזים	במצב	

קשה”.

לדיון: 	.2

מדוע	הסתיים	האירוע	כך? 	

מה	הוביל	לכך? 	

האם	וכיצד	ניתן	היה	למנוע	זאת? 	

הגדירו	כללי	“עשה	ואל	תעשה”	במקרים	דומים. 	.3

הכינו	כרזה	הכוללת	את	הסכנה	ואת	כללי	ההתנהגות. 	.4

הציגו	למליאה	את	האירוע,	את	כללי	ההתנהגות	ואת	הכרזה	שעיצבתם. 	.5

נקודות לדיון
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מצטרפים ל"שקע" ו"תקע"
המתודה: פעילות אור–קולית מלווה בסרטונים קצרים

המטרות

לעורר	את	התלמידים	למחשבה	על	התנהגות	נכונה	במצבי	סכנה	בחשמל. 	

להדגיש	את	כללי	ה"עשה	ואל	תעשה"	בסביבת	מכשירי	חשמל	ומתקניו. 	

לחוות	באמצעות	דמויות	מצבי	סכנה	בסביבה	צורכת	חשמל. 	

מסדרים	את	הכיתה	במעגל. 	

מציירים	טבלת	איקס–מיקס–דריקס	על	גבי	לוח	הכיתה	)דוגמה	בנספח	1(. 	

מצלמים	סימני	"שקע"	ו"תקע"	לשילוב	בטבלה	-	כל	סימן	X	5	עותקים 	
)דוגמה	בנספח	2(. 	

מציירים	טבלת	ניקוד	עם	עמודת	"תקע"	ועמודת	"שקע"	על	הלוח. 	

דואגים	למכשיר	DVD	+	טלוויזיה	או	מקרן	להקרנה	ולדיסק,	המכיל	את	הסרטונים 	
)מצוי	בערכה(. 	

מכינים	כמה	בריסטולים	או	גליונות	נייר	עיתון	וטושים	עבים. 	

ב"מתח גבוה" - שעשועון לפעילות טרום צפייה

פותחים	בשאלה:	אילו	הייתם	חיים	לפני	200	שנה,	מה	הם	הדברים	שהיו	חסרים	לכם	במיוחד?	 	.1	

מחלקים	את	הכיתה	לשתי	קבוצות:	קבוצת	"שקע"	וקבוצת	"תקע".	

כל	קבוצה	מתבקשת	לבחור	נציג	)שיישאר	בינתיים	במקומו(.	 	.2

מסבירים:	הפעילות	הבאה	תהיה	תחרות	בין	קבוצת	"שקע"	לקבוצת	"תקע".	כל	קבוצה	בוחרת	 	.3

ריבוע	מטבלת	האיקס–מיקס–דריקס,	שעליו	היא	משחקת,	וסימן	משלה	או	גיר	בצבע	שונה.	שואלים	

שאלה,	והקבוצה	צריכה	להחליט	על	תשובתה:	נכון	-	או	לא	נכון.	השיבה	תשובה	נכונה	-	ניגש	

הנציג	של	הקבוצה	ללוח	וממקם	את	הסימן	שלהם	בריבוע	שבחרו.	השיבה	תשובה	שגויה	-	עובר	

או	 לאורך	 לרוחב,	 בסימן	של	הקבוצה	 היא	למלא	שורה	שלמה	 התור	לקבוצה	השנייה.	המטרה	

באלכסון.

		משך הזמן: שיעור	)45	דקות(. גודל הקבוצה:	כיתה.		

פעילות ב

תעודת זהות לפעילות

היערכות/עזרים

מהלך הפעילות
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בסימן	שלה.	אם	אף	קבוצה	לא	הצליחה	למלא	שורה,	 מנצחת	הקבוצה	שמילאה	שורה	שלמה	 	.4

מנצחת	הקבוצה	שהסימן	שלה	מופיע	יותר	פעמים	על	גבי	הלוח	)למשל:	אם	קבוצת	"תקע"	מילאה	

שש	משבצות,	וקבוצת	"שקע"	מילאה	חמש	משבצות	-	ניצחה	קבוצת	"תקע"(.

טיפ למנחה
חשוב	לנסות	להביא	את	

המשתתפים	להעלאת	דברים	

הקשורים	בחשמל	וקרובים	

לעולמם	)כמו	מחשב,	

טלוויזיה	וכו’(.	אפשר	גם	

למקדם	לחללים	השונים	

שהם	מכירים,	כמו:	החדר	

שלהם,	המטבח,	בית–הספר,	

מעבדה,	מגרש	כדורגל	וכו’.
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שאלות לשעשועון 

)מסומנת	התשובה	הנכונה(

במכשירי	חשמל	שבורים	או	מקולקלים	ניתן	להשתמש	כל	עוד	אינם	ישנים	מדי. 	

אם	רואים	חתול	שנתקע	על	עמוד	חשמל,	צריך	לנסות	לטפס	ולהוריד	אותו	משם. 	

כשנתקלים	בבעיה	בטיחותית	שקשורה	בחשמל	צריך	כל	אחד	להתקשר	ל–100	)משטרה(	או	103	 	

)חברת	החשמל(.

מותר	לפתוח	ארונות	חשמל	ברחוב	אם	יש	בעיה. 	

אין	לייבש	בגדים	על	תנור	חימום	ספירלי.	 	

מותר	לגעת	בכבל	חשמלי	חשוף	רק	אם	נזהרים	מאוד. 	

אם	לא	מצליחים	להוציא	את	התקע	מהשקע,	כדאי	לנסות	למשוך	חזק	יותר	את	החוט	-	בתנאי	 	

שנזהרים.

אפשר	לפתוח	את	המקרר	יחפים,	כי	הוא	מוגן. 	

מותר	להעיף	עפיפון	מתחת	לחוט	חשמל. 	

אחרי	שיוצאים	מהאמבטיה	אסור	לייבש	את	הראש	בעזרת	מייבש	שיער	לפני	שמתנגבים. 	

שעשועון

נכוןלא נכון
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אזהרה/סכנה

אפשר	לשחק	מתחת	לחוטי	חשמל	ברחוב	או	בחצר,	כי	הם	רחוקים. 	

ניתן	להכניס	חפצים	לתוך	שקע	החשמל	-	בתנאי	שאינם	גדולים	מדי. 	

אם	רואים	חבר	מטפס	על	עמוד	חשמל,	מטפסים	אחריו	כדי	להורידו. 	

אם	מכשיר	חשמל	בבית	מתקלקל,	מותר	לנסות	לתקן	אותו	לבד. 	

אם	רואים	מישהו	מטפס	על	עמוד	חשמל,	מזהירים	אותו,	מחייגים	מיד	למוקד	103. 	

מותר	להשאיר	מכשירי	חשמל,	כמו	מגהץ,	מופעלים	בלי	השגחה. 	

אם	אדם	מתחשמל,	רצים	ומורידים	מיד	את	המפסק	הראשי.	)מומלץ	להעזר	במבוגר( 	

גם	אם	חוט	החשמל	נראה	פגום,	מותר	לנסות	לחבר	אותו	לשקע. 	

ברק	שפוגע	באדם	יכול	לגרום	למוות. 	

זרם	חשמל	שעובר	דרך	גוף	האדם	יכול	לגרום	לכוויות	קשות	ואפילו	למוות. 	

אזהרה:	חשוב	מאוד	להתעכב	ולהסביר	לתלמידים	את	התשובות	ולוודא	שהבינו	מה	כן	

עושים	-	ולא	רק	ליהנות	ממהירות	קריאת	השעשועון.
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"תן זרם" - שעשועון לפעילות במהלך 
הצפייה

מסבירים	לילדים	שהם	עומדים	לצפות	רק	 	.1

בחלק	הראשון	של	סרטוני	"שקע	ותקע".	

עליהם	לבחון	טוב	את	כל	הפרטים	בכל	

הסרטונים	 )תקצירי	 מהסרטונים	 אחד	

בנספח	2(.

כל	 של	 ההתחלות	 את	 ברצף	 מקרינים	 	.2

ארבעת	הסרטונים.	אחר–כך	מחלקים	את	

קבוצת	"שקע"	לשתי	קבוצות	-	"שקע	1"	ו"שקע	2",	ואת	קבוצת	"תקע"	לשתי	קבוצות	-	"תקע	1"	

ו"תקע	2".	מסבירים:	כל	קבוצה	מהווה	חברת	פרסום	האחראית	לסרטון	אחד:	"שקע	1"	אחראית	

לסרטון	"התנור",	"שקע	2"	-	לסרטון	"הנחש",	"תקע	1"	-	לסרטון	"מחבואים",	ו"תקע	2"	-	לסרטון	

"נורה".

כל	קבוצה	צריכה	לרשום	לפחות	שלוש	דרכים,	שבהן	ניתן	למנוע	את	הסכנה	המודגשת	בסרטון	 	.3

שבאחריותם	)למשל:	אם	רואים	בסרטון	שאחת	הדמויות	מנסה	למשוך	את	התקע	מהשקע	ולא	

	5 בכוח	את	התקע	מהשקע(.	לקבוצות	 לכתוב,	למשל,	שאסור	למשוך	 יכולה	הקבוצה	 מצליחה,	

דקות	לביצוע	המשימה.	

מחברים	שוב	את	קבוצות"	שקע"	ו"תקע". 	.4

ציור	 ובעזרת	 הכיתה,	 בפני	 יעמוד	 הנציג	 לצייר.	 שיודע	 אחד	 נציג	 לבחור	 קבוצה	 מכל	 מבקשים	 	.5

ינסה	 	- וללא	דיבור	 נייר	עיתון	-	ללא	מילים	כתובות	 ושרבוטים	על	גבי	לוח/בריסטול	או	גליון	

להעביר	לקבוצה	השנייה	את	הדרכים	למניעת	הסכנה	שהצוות	שלו	ניסח.	אם	מצליחה	הקבוצה	

לזהות	את	הסכנות,	היא	זוכה	ב–10	נקודות.	הקבוצה	המציירת	זוכה	ב–5	נקודות	על	הציור	הקולע.	

אם	לא	הצליחה	הקבוצה	לזהות,	עובר	התור	אליה	כדי	לנסות	להעביר	בציור	את	הדרכים	למניעת	

הסכנה	שקבעה.	ההעברה	באמצעות	הציורים	מתבצעת	לסירוגין:	צוות	"שקע"	מעביר	סרטון	אחד,	

אחריו	צוות	"תקע",	ואז	צוות	"שקע"	-	את	השני,	וצוות	"תקע"	אחריו	-	את	השני,	וכך	הלאה.	

הניקוד	לקבוצת	"שקע	1"	ו"שקע	2"	משותף,	וכן	הניקוד	לקבוצת	"תקע	1"	ו"תקע	2". 	.6

7.	בסוף	המשחק	מחברים	את	

הניקוד	שקיבלה	כל	קבוצה	

בשני	השעשועונים	וקובעים	

את	המנצחים.

טיפ למנחה
ניתן	לצפות	בסרטוני	“שקע	ותקע”	באתר	

האינטרנט	של	חברת	החשמל:

WWW.ISRAEL-ELECTRIC.CO.IL,	בפרק	
קהילה	וסביבה,	בפינה	“עולם	הילדים”.	הסרטונים	

מופיעים	שם	בשמותיהם.	בנוסף	הם	נמצאים	על	

דיסק	ה–DVD	שבערכה.

שעשועון
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פעילות בעקבות הצפייה
מציגים	ברצף	את	ארבעת	הסרטונים	מההתחלה	ועד	הסוף. 	

	

מקיימים	דיון	מסכם:

או	 	- דומים	 מקרים	 להם	 שקרו	 אנשים	 על	 מישהו	 שמע	 האם	 	.1

אחרים	הקשורים	בבטיחות	בחשמל	)מבקשים	לספר	לכיתה	על	

המקרים(?

הקשורים	 נוספים	 דברים	 מהתלמידים	 מישהו	 מכיר	 האם	 	.2

בחשמל	שיש	להיזהר	מפניהם	)למשל	העפת	חפצים	בקרבה	לחוט	

ניסיון	להכניס	חפצים	שונים	לתוך	שקע	חשמל,	משחק	 חשמל,	

מתחת	לקווי	מתח	גבוה,	ניסיון	לגעת	בקווי	מתח	גבוה	באמצעות	

חפץ,	ניסיון	להפעיל	מכשירי	חשמל	פגומים	ועוד(?

בסיום	הפעילות	מבקשים	מהמשתתפים:

להיזהר	ולשמור	על	כללי	הבטיחות. 	-

להסביר	את	הסכנות	בחשמל	לחברים,	למשפחה,	לקשישים,	לשכנים	ולאחרים. 	-

להסביר	לחברים	שאם	מאתרים	מפגע	חשמל	מסוכן,	מומלץ	להתקשר	למוקד	103	ולהודיע	 	-

עליו.

טיפ למנחה
כדאי	לנסות	להוביל	

את	הילדים	לכך	שיבינו	

שהאחריות	למניעת	

הסכנה	מוטלת	עליהם.	

אזהרה/סכנה

נקודות לדיון



��

נספח 1

דוגמה ללוח איקס–מיקס–דריקס

שעשועון "שקע ותקע"

סמלי "שקע" ו"תקע"

סימן ל”תקע”סימן ל”שקע”

שעשועון
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נספח 2

תקציר הסרטונים

התנור

תקע	מקרב	רגליים	לתנור	חשמל.	שקע	מנסה	להגיד	לו	שהוא	בוער,	עד	שתקע	בעצמו	מרגיש	שרגליו	

נשרפות.	עובד	חברת	החשמל	אומר	שאסור	לקרב	חפצים	לתנור	החשמל,	וכן	אסור	להשאיר	את	התנור	

דולק	לבד	בחדר.

חשמל זה לא משחק ילדים
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הנחש

שקע	ותקע	רואים	כבל	חשמל	הדומה	לנחש.	שקע	מבקש	מתקע	למשוך	לו	בזנב.	עובד	חברת	החשמל	

שנמצא	במקום	מזהיר	אותם	ואומר,	כי	חוט	חשמל	קרוע	הוא	סכנת	חיים,	ואם	רואים	חוט	כזה,	יש	

להתקשר	ולהודיע	מיידית	למוקד	חברת	החשמל	)103(	או	למשטרה	)100(.

חשמל זה לא משחק ילדים
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מחבואים

תקע	ושקע	משחקים	מחבואים.	תקע	מבקש	מעובד	חברת	החשמל,	שנמצא	על	העמוד,	לטפס	גם	הוא	

-	או	לחלופין	לזרוק	לו	את	המפתחות	לארון	החשמל.	עובד	חברת	החשמל	מזהיר	אותם	מפני	טיפוס	

על	עמודים	או	פתיחת	ארונות	חשמל.

חשמל זה לא משחק ילדים

לא לגעת!
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הנורה

שקע,	תקע	וילד	נוסף	מפילים	גורל	מי	יחליף	את	הנורה	שנשרפה.	הילד	אומר	שהוא	לא	יכול,	כי	הוא	

יחף;	שקע	אומר	שהוא	לא	יכול	להחליף	אותה	כי	הוא	רטוב;	ותקע	אומר	שהוא	גם	רטוב	וגם	יחף.	

עובדת	מחברת	החשמל	מזהירה	שאסור	לגשת	למכשירי	חשמל	יחפים	או	רטובים.

חשמל זה לא משחק ילדים
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בעקבות החשמל
סיור לימודי בסביבות בית–הספר והשכונה

המטרות

הנדרשים	 המרכיבים	 את	 בפניהם	 להציג	 המקומית,	 החשמל	 רשת	 עם	 התלמידים	 את	 להפגיש	  

להולכת	החשמל	מתחנת	הכוח	לבית–הספר	ולבית.

ודרכים	להתנהגות	בטוחה	 נורמות	 ולהקנות	 לאפיין	את	הסכנות	הטמונות	בציוד	רשת	החשמל,	  

בסביבתו.

לדעת	לאתר	מפגעים,	הקשורים	בדרכי	הובלת	החשמל,	להתריע	ולדווח.  

מצלמים	בהגדלה	את	שלטי	התפקידים	ברשת	)נספח	1(.	

שלב א: פעילות בכיתה טרום–היציאה לסיור )תועבר על–ידי המורה(

עורכים	היכרות	עם	גמלאי	חברת	החשמל	שינחה	את	הסיור. 	.1

מזמינים	שמונה	מתנדבים	לעמוד	מול	הכיתה.	לכל	אחד	נותנים	שלט	מהשלטים	שבנספח	1. 	.2

הסדר,	 לפי	 ולהסתדר	 אותם,	 תראה	 שהכיתה	 כך	 השלטים	 את	 להחזיק	 מהמתנדבים	 מבקשים	 	.3

	בהתאם	לתפקידו	של	כל	אחד	מהמרכיבים	בשלטים	בהובלת	החשמל	מתחנת	הכוח	אל	הבית.

ניתן	להיעזר	בחברים	בכיתה.

עוברים	עם	התלמידים	על	המרכיבים	של	רשת	החשמל,	ומסבירים	מה	הם	ומה	תפקידיהם	בתהליך	 	.4

עצמו.	 ובית–הספר	 בתיהם	 הילדים,	 	- המשתמשים	 אל	 הכוח	 מתחנת	 והובלתו	 החשמל	 הפקת	

מסדרים	את	הסדר	הנכון	של	מרכיבי	הרשת	)במידת	הצורך(,	ומראים	את	מבנה	הרשת	בסרטוט	

המצורף	)נספח	2(.

שלב ב: יציאה לסיור לימודי רגלי

הסיור	יונחה	על–ידי	גמלאי	חברת	החשמל.

גודל הקבוצה:	כיתה	או	חצי	כיתה.	 משך הזמן:	שיעור	)45	דקות(	

 המתודה: סיור	לימודי.

פעילות ג

תעודת זהות לפעילות

היערכות/עזרים

מהלך הפעילות
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אזהרה:	על	היציאה	מחצר	בית–הספר	יחולו	כל	כללי	הבטיחות	של	סיור	לימודי.

הערה:	כל	אחד	מהגמלאים	ימפה	את	האזור	שסביב	בית–הספר	שבו	הוא	פועל,	ויסמן	לעצמו	מסלול	

מתאים	להובלת	כיתת	תלמידים.

אותם,	 לזהות	 ואיך	 מרכיביה	 על	 ילמדו	 המקומית,	 החשמל	 ברשת	 התלמידים	 יצפו	 הסיור	 במהלך	

ילמדו	על	תפקידיהם	השונים	של	מרכיבי	הרשת	ודרכי	הפעילות	שלהם,	ובעיקר	ילמדו	איך	להישמר	

מתאונות.

בין	הגורמים	שיראו	התלמידים	)בהתאם	לקיים	בסביבתם(:

עמודי חשמל שונים,	תפקידיהם	והסיבות	להקמתם	  

עמוד	זווית 	-

עמוד	תעלה 	-

עמוד	בטון 	-

עמוד	עץ 	-

אחרים… 	-

תילי חשמל שונים ויכולותיהם  

תילי	מתח	גבוה 	-

רשת	מתח	נמוך 	-

רשת	תא"מ	)תיל	אווירי	מבודד(	ועוד. 	-

שנאים על עמודים  

ארגזי חשמל, תאי חיבורים, ארונות חשמל  

מנתקים לשליטה מרחוק  

רשת תת–קרקעית	-	תחנה	פנימית  

ארון החשמל המזין את בית–הספר  

ועוד.

במהלך הסיור ידגישו המנחים:

מה	התפקיד	ודרך	הפעולה	של	כל	אחד	מהמרכיבים.	  

מה	הסכנות	הטמונות	בו,	אם	לא	נזהרים	בסביבתו.	  

מה	אסור	לעשות	בסביבתו,	ומה	מותר.	  

איך	להיזהר	מפגיעה.	  

איך	להעביר	את	הידע	הזה	הלאה	-	לבני	המשפחה,	חברים,	שכנים	ועוד.  

הערה:	בחוברת	ילדי נתיב האור	תיאור	מפורט	לגבי	דרכי	דיווח	של	קבוצת	"ילדי	נתיב	האור"	בנוסף	

להרחבת	הסיור	עבורם.

אזהרה/סכנה
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נספח 1
רשת החשמל

1 . גנרטור בתחנת הכוח
2. תחנת מיתוג להרמת מתח

3. קו מתח עליון
4. תחמ"ש - תחנת משנה להורדת המתח

תחנת מיתוג מתח גנרטור בתחנת הכוח

תחמ"ש - תחנת משנה להורדת המתח קו מתח עליון
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5. קווי מתח גבוה
6. שנאי רחוב

7. רשת מתח נמוך
8. חל"ב - חיבורים לבתים

שנאי רחוב קווי מתח גבוה

חל"ב - חיבורים לבתים רשת מתח נמוך
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נספח 2 
רשת החשמל הארצית
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"הנפש לעולם אינה חושבת ללא דימוי" )אריסטו(
מציגים חשמל בטוח

המתודה: פעילות יצירה לקראת תערוכה לימודית פעילה.

 המטרות

לעורר	מודעות	לכללי	בטיחות	בחשמל	בדרך	יצירתית.  

וליזום	במשותף	מיזמים,	המסייעים	לסביבה	בטוחה	צורכת	חשמל,	 ליצור	 וילדים	 לעודד	הורים	  

שאינה	פוגעת	באיכות	הסביבה	ושתורמת	לאיכות	חיים.

צילום	נספח	2	ב–8	עותקים,	טושים,	כלי	ציור,	הדבקה,	חומרי	יצירה	אומנותיים,	בריסטולים,	סטיקרים	

לבנים	לעיצוב,	חומרים	לבניית	מעגל	חשמלי,	כרטיסיות,	בדים,	מספריים,	מכסי	שקעים	ישנים	לעיטור,	

צבעי	מים,	מכחולים,	דפי	צביעה	ריקים.

רקע 
"כל	מי	שמבקש	להשפיע	על	תהליך	הלמידה	מפנה	מאמצים	לעיצוב	הסביבה	הלימודית.	היא	מהווה	

את	המצע	)החיצוני(,	שעליו	ובאינטגרציה	אתו	מתרחשת	הלמידה"	)סקגנר,	1984(.

הכנת	תערוכה	בנושא	בטיחות	בחשמל	מהווה	תהליך	למידה	ייחודי,	מחד,	ומסר	ויזואלי,	שיש	בו	כדי	

להטביע	חותם	וללוות	את	המבקרים	בה	עוד	זמן	רב	לאחר	שיצאו	ממנה,	מאידך.

השימוש	המגוון	בתמונות,	בסיפורים,	בחידונים,	במיצגים,	במשחקים	ובפעילויות	מבטיח,	שכל	אחד	

מהמבקרים	יוכל	להתחבר	לנושא	בדרכו	שלו.

מהי תערוכה לימודית? 

תערוכה	מוגדרת	כמאגר	מידע	חזותי,	פתוח	לציבור	והמקנה	לו	אוריינות	תרבותית.	מתפקידיה	של	

תערוכה:	להעביר	ידע	ורעיונות	באמצעות	המוצגים	שבה	ובאמצעות	העיצוב,	המדגיש	מוצגים	אלה,	

בהיבט	רחב	מבחינתו	של	המבקר.

תערוכה,	המוקמת	כמסגרת	לימודית,	יכולה	לשמש	כסביבת	למידה	מבוקרת	ושיטתית	ללומדים	גם	

בעת	תהליך	יצירתה.

מהן אסטרטגיות הלמידה/ההוראה שמזמנת תערוכה לימודית בנושא בטיחות בחשמל?

תערוכה	פתוחה,	שהסיור	בה	מתקיים	ללא	ליווי,	באופן	חופשי,	לאורך	מסלול	מסומן,	תוך	מתן	 	.1

הסברים	מספקים	ליד	המוצגים	ומתן	אפשרות	לגעת	ולהפעיל	כמה	מוצגים.

גודל הקבוצה:	שכבות	ד'-ו'.	 משך הזמן:	מספר	שיעורים	)בין	אחד	לשלושה(.

פעילות ד

תעודת זהות לפעילות

היערכות/עזרים
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בתוכנית	 משתלבת	 בתערוכה	 הפעילות	 בבית–הספר.	 הלמידה	 מסביבת	 חלק	 המהווה	 תערוכה	 	.2

הלימודים,	ומשתתפים	בה	מורים	מתחומי	דעת	שונים.	על	הלמידה	להיות	ברמה	שכבתית	ו/או	

רב–גילית.

תערוכה	שמשולבים	בה	גורמים	שונים	מהקהילה	ומחוצה	לה	)מסגרות	של	חינוך	משלים,	חינוך	 	.3

פינות	 בה	 ומציגים	 בתערוכה	 משתלבים	 השונים	 הגופים	 וכדומה(.	 נוער	 תנועות	 בלתי–פורמלי,	

שונות	המתקשרות	לנושא,	פינות	הפעלה	מגוונות	ומותאמות	למבקרים	שונים.

תערוכה	המתבססת	על	טכנולוגיית	התקשוב,	המתאימה	למי	שמצויד	בהתקני	תקשורת	מתאימים.	 	.4

על	התערוכה	להיות	מוצגת	באתר	האינטרנט	של	בית–הספר.

תערוכה	נודדת,	שניתן	להעביר	בין	הכיתות	או	בין	מוסדות	חינוך	שונים	ביישוב. 	.5

תערוכה	הנוצרת	על–ידי	התלמידים	כסיכום	תהליך	למידה	של	נושא	החשמל	והבטיחות,	או	כחלק	 	.6

ממנו.	בתערוכה	מובאים	לידי	ביטוי	החומרים,	שנלמדו	בדרכי	יצירה	שונות	לפי	הנחיה	מובנית	או	

פן	חשוב	 היצירה	עצמו	מהווה	 על–פי	בחירת	התלמידים	את	הנושאים	שברצונם	להציג.	תהליך	

בלמידה	ובהפנמה,	והתוצאה	המוצגת	היא	שלב	נוסף	בעבודה	על	התכנים.

מהם העקרונות בתכנון ובבנייה של תערוכה לימודית?
הקמת ועדה בית–ספרית 

רצוי	שתכנון	התערוכה	יתחיל	לאחר	הצגת	הנושא	על–ידי	עובדי	חברת	החשמל	ולאחר	התנסות	  

ראשונית	ביום	הפתיחה	לתוכנית	בבית–הספר.	

מומלץ	להקים	ועדה	לנושא.	זו	תשלב	-	בנוסף	לנציגי	המורים,	מועצת	התלמידים,	ועד	ההורים,	  

המורים	לאמנות,	מדעים	-	גם	הורים	מתחומים	קרובים,	כדוגמת	אדריכלים,	גרפיקאים,	אמנים,	

מהנדסים,	חשמלאים,	אנשי	מחשבים.

חשוב	להגדיר	מראש	את	מספר	החברים	בוועדה	ואת	הייצוג	הניתן	לכל	אחת	מהאוכלוסיות,	וכן	  

את	תפקידי	הוועדה,	סוג	התערוכה	ואסטרטגיות	הלמידה	שיבואו	בה	לידי	ביטוי.

תחקיר בנושא בטיחות בחשמל.	לצורך	הכנת	התערוכה	רצוי	לחבור	לגורמים	שונים	לצורך	קבלת	חומרים	

וייעוץ,	כמו	נציגי	חברת	החשמל,	הרשות	המקומית	לגורמיה,	עמותות	ומלכ"רים	כמו	"ארץ–ישראל	יפה",	

"החברה	להגנת	הטבע"	ועוד.

התלמידים	 באינטרנט.	 מתאימים	 ובאתרים	 העירונית	 בספרייה	 מקיף	 תחקיר	 לערוך	 רצוי	 בנוסף	

כיתה	 שכל	 אפשרי	 בתחקיר.	 חלק	 לקחת	 כמובן,	 יכולים,	 ובהקמתה	 התערוכה	 ביצירת	 המשתתפים	

תקבל	נושא	מתוך	הנושאים	המגוונים,	הבאים	לידי	ביטוי	בתוכנית	"נתיב	האור",	תלמד	אותו,	ואחר–כך	

תיצור	אותו	ותכין	את	התצוגה	שלה.

ארגון הסביבה הלימודית. התערוכה	הלימודית	מזמנת	מקור	גירוי	לתהליך	למידה,	המציג	מקורות	מידע	

מגוונים:	מקורות	חזותיים,	מקורות	מילוליים,	חפצים	ועזרים.	

הסביבה	צריכה	להיות	מפעילה,	מגרה	ופונה	אל	כל	החושים.	המידע	צריך	להיות	מוצג	בצורה	מעניינת,	

מגרה	ומסקרנת,	המזמינה	את	המבקרים	לשאול	שאלות,	לחפש	מקורות	מידע	נוספים,	לחקור	ולפתח	

תובנות	חדשות	על	בסיס	הידע	הקודם	שלהם,	המידע	החדש	לו	נחשפו	והתהליך	שעברו.
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הצעות למשימות יצירתיות 

בעזרת	תוצרי	המשימות	ניתן	ליצור	פינות	שונות	לתערוכה.

“כללי הזהב” לחשמל בטוח

מחלקים	לכל	כיתה	את	דף	“כללי	הזהב”	)נספח	2(,	והתלמידים	מתחלקים	לשמונה	קבוצות.	

כל	קבוצה	מקבלת	כרטיס	משימה	)נספח	1(.	בכרטיס	מופיע	כלל	אחד.	

כל	קבוצה	מתבקשת	לחשוב	על	דרכים	להעברת	הכלל	שקיבלה	לתלמידי	בית–הספר.

הרעיונות	מרוכזים	על	גבי	כרטיס	המשימה	ומוצגים	בכיתה.

לאחר	שכל	הכיתות	מסיימות	את	התהליך,	מתבצעת	הגרלה.	

כל	כיתה	זוכה	בכלל	אחד,	ואותו	ימחישו	כל	תלמידי	הכיתה	בעזרת	מוצגים	אמנותיים,	פסלים,	ציורים,	

סרטים,	סטיקרים	מעוצבים,	סיסמאות	כתובות	על	כרזות,	שירים,	כרזות,	שעשועונים,	שניתן	להציג	

כמוצגים	בתערוכה.	כל	כיתה	תיצור	תערוכה	מגוונת	של	אחד	הכללים.

כרטיסי	המשימה	שנכתבו	על–ידי	התלמידים,	משמשים	כמאגר	מידע	נוסף.

חשוב	לציין	את	שמות	כל	התלמידים	שהיו	שותפים	לתכנון	ולחשיבה.

התערוכה	תוקם	במסגרת	כיתתית	או	במסגרת	פינות	הפעלה	בתוך	בית–הספר	או	בחצר	בית–הספר.

הפעילות	של	כל	הכיתות	בפינות	השונות	שנוצרו	בתערוכה	יכולה	להיות	משולבת	ביום	השיא.

משימה 1

מהלך הפעילות
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ויהי אור 

	- מזמינים	את	ההורים	והתלמידים	לפעילות	משותפת	של	בניית	מעגל	חשמלי.	כל	קבוצה	)שניים	

ארבעה	משתתפים(	בונה	מעגל	חשמלי	ומעצבת	אותו	באופן	יצירתי.

המעגלים	החשמליים	יוצגו	על	גבי	שולחנות	בתערוכה.	

לצד	כל	מעגל	חשמלי	תופיע	שאלה	הקשורה	בשמירה	על	בטיחות,	שהתשובה	עליה	כן/לא.	אם	ענו	

תשובה	נכונה,	המנורה	תאיר;	ואם	לא	-	לא	תאיר.

חשוב	להקפיד	על	בטיחות	המוצגים	ולדאוג	שיהיו	במקום	סדרנים.

דוגמאות	לשאלות:	

האם	יכול	עפיפון	לגרום	נזק	למערכת	החשמל?	)התשובה:	כן(

האם	יש	לנעול	נעליים	כשמדליקים	את	האור?	)התשובה:	לא(

האם	יש	לנעול	נעליים	כשפותחים	את	המקרר?	)התשובה:	כן(

בפינה זו ניתן לשלב מידע ויצירה:

במקום	יסופר	על	שלבי	התמודדות	בחברת	החשמל	עם	ליקוי	או	סכנה	החל	ברגע,	שבו	מתקבלת	

התרעה	או	פנייה	טלפונית	למוקד	103,	המטפל	במקרים.	למשל:	ענפים	שנפלו	על	חוטי	חשמל,	הפסקת	

חשמל	באזורים	כתוצאה	מנפילת	מתח	ועוד.	

אם	ביקרה	קבוצת	תלמידים	במוקד	103,	ניתן	להציג	לתלמידי	בית–הספר	גם	דיווח	מצולם	של	הביקור	

ותיעוד	של	ממצאים	רלוונטיים,	כדוגמת	מספר	התקלות	שתוקנו	באזור,	תמונות	של	הצוות	האחראי	

על	האזור,	נתונים	על	פניות	הציבור	לחברת	החשמל	וכדומה.

בנוסף	יתעדו	תלמידים	והורים	בבתים	וברחבי	היישוב	ליקויים	בחשמל	באמצעות	צילומים	שצולמו	

על–ידיהם.	לצד	כל	תמונה	יתואר	המקרה	ודרכי	הטיפול	בתקלה.

ביום	התערוכה	ניתן	להזמין	נציג	של	חברת	החשמל	העובד	ב–103	או	גמלאי	של	החברה,	כדי	לחשוף	

את	האנשים	מאחורי	הקלעים;	והם	יוכלו	לספר	על	עבודתם	ולענות	על	שאלות	תלמידים	והורים.

להתחשמל זה דבר מסוכן ביותר 

פינה	המוקדשת	לנושא	סכנת	ההתחשמלות.

מהי	סכנת	התחשמלות? א.	

כיצד	זה	קורה? ב.	

מה	עושים	במקרה	של	התחשמלות? ג.	

למי	פונים	? ד.	

כיצד	ניתן	למנוע	סכנות	אלה	מלהתרחש?	 ה.	

של	 למצבים	 שנחשפו	 מהקהילה,	 אנשים	 של	 אישיים	 סיפורים	 של	 תיעוד	 זו	 בפינה	 לשלב	 ניתן	

התחשמלות,	וקטעים	שפורסמו	בעיתונות	המקומית	ו/או	הארצית	)נספח	3(.

משימה 2

משימה 3
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“חשמל בטלפון”
הקשר	עם	חברת	החשמל	נעשה	באופן	מיידי	באמצעות	קו	הטלפון.

במוקד	103	ניתן	להודיע	על	תקלות	24	שעות	ביממה.	ניתן	לקבל	שירות	

ומידע	בין	השעות	07:00	בבוקר	עד	22:00	בערב	בנושאים	הבאים:	בקשות	

לאספקת	חשמל	במקומות	חדשים,	להחלפת	לקוחות	במקומות	אספקה	

קיימים,	מסירת	קריאה	או	תיקון	קריאה	של	מצב	מונה	חשמל,	תיקון	שם	

או	כתובת	בחשבון	חשמל,	מידע	כללי	נוסף,	ייעוץ	והכוונת	לקוחות.

דיווח בזמן אמת לחברת חשמל יכול להציל חיים !!!
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יצירה חשמלית

פינת	יצירה	שנועדה	להציג	רעיונות	מקוריים	כדי	למנוע	מצבים	של	סכנות	מחשמל	בחיי	היומיום.	

לצד	כל	משימה	יופיע	שלט	הסבר,	המציג	את	הסיבות	לכך	שחייבים	להיזהר	בהקשר	המסוים.

לדוגמה:

שטיח ליד המקרר.	ניתן	להכין	שטיחים	מסמרטוטי	רצפה,	לקשט	ולצבוע	אותם.

כיסוי אמנותי לשקעים.	ניתן	להכין	כיסויים	לשקעים	מקופסות	פלסטיק.	את	הקופסאות	ניתן	לעטר	

ולתלות	אותן	באופן	כזה,	שהשקע	יהיה	מוסתר	מתחתן.

כרזות וסיסמאות.	ניתן	להניח	בפינה	זו	חומרי	יצירה	ולהזמין	את	התלמידים	וההורים	לצייר	וליצור	

סיסמאות	וכרזות,	המזהירות	מסכנות	החשמל.	כן	ניתן	לפזר	במקום	דפי	צביעה	ריקים	של	הדמויות	

המפורסמות	"שקע"	ו"תקע"	)נספח	4(.	

חשוב	להכין	מראש	ציוד	ומקום	לתלות	את	העבודות.

בטיחות בכל מקום - סיפורים ותמונות שהופיעו בעיתונות בנושא הבטיחות בחשמל 

לספרייה	 לפנות	 )ניתן	 הכתובה	 העיתונות	 האינטרנט,	 באמצעות	 להיעשות	 יכול	 החומרים	 איסוף	

ולארכיון	העיתונים(,	הרשות	המקומית	או	חברת	חשמל.	 המקומית,	לארכיון	חברת	החשמל	בחיפה	

התלמידים	מאתרים	סיפורים	ותמונות,	שהתפרסמו	בעקבות	מקרים	שאירעו	עקב	בעיות	של	בטיחות	

בחשמל	-	או	מקרים,	שנבלמו	כתוצאה	מעירנות	של	תושבים.

ניתן	להכין	קולאז'	ענק	של	תמונות	וכתבות	על	גבי	לוח	גדול.	לצד	הלוח	יוכלו	לשבת	תלמידים,	והם	

יערכו	חידון	בעל–פה	או	בכתב	על	המידע	שמופיע	בלוח.	

דוגמא	לתיעוד	מקרה	:	בתאריך...

אפשרות	נוספת:	לנסות	ולמיין	את	קטעי	העיתונות	לפי:

הסיבה	לאירועים:	אירועים	שנגרמו	על–ידי	פגעי	טבע,	בשל	טעות	אנוש.

המקומות	שבהם	התרחשו.	

אופן	הטיפול	בהם.

הצעות	לפעולות	מנע	בעתיד	על	מנת	שלא	יישנו	מקרים	דומים.

משימה 4

משימה 5
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זה מדליק אותי - קיר גרפיטי 

מקצים	מקום	לקיר	גרפיטי,	מצפים	את	הקיר	בבריסטולים	ותולים	טושים	צבעוניים.

מזמינים	את	הקהל	להגיב	ולומר	את	דעתו	בנושא	הבטיחות	בסביבות	חשמל.

חשמל זורם בכפות ידיך 

פינה	המציגה	את	סכנות	החשמל	אז	-	לעומת	היום.	ניתן	לחלק	חדר	לשני	חלקים,	ובכל	חלק	מציגים	

בעזרת	 כיום,	 אותנו	 ואיך	הם	משמשים	 	- פעם	 כפי	שהיו	 היומיום,	 בחיי	 לנו	 העוזרים	 את	החפצים	

החשמל	)למשל:	פתילייה	עם	סיר	-	לעומת	תנור	אפייה	חשמלי;	מנורת	נפט	-	לעומת	נורת	חשמל;	

מגהץ	עם	פחמים	-	לעומת	מגהץ	חשמלי;	ועוד(.	ניתן	לשלב	בתערוכה	תלמידים,	שיופיעו	כמיצגים	

חיים.

לצד	המוצגים	ניתן	לשלב	כותרות,	סיפורים	של	הורים	שנחשפו	לסכנות	החשמל	אז	והיום,	והוראות	

לבטיחות	המתאימות	לשתי	התקופות.

משימה 6

משימה 7
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עיר בטוחה 

בשנים	האחרונות	התפתח	נושא	החשמל	באופן	משמעותי,	וכיום	ניתן	לזהות	תמורה	גדולה	בתחום	

תכנון	הערים	לגבי	האופן	שבו	נבנים	היישובים	החדשים.

ניתן	להציג	בתערוכה	מקטים	של	תלמידים,	העוסקים	בנושא	עיר	בטוחה,	ולשלב	מידע	חיוני	שנאסף	

העומדים	 מקומות	 מופיעים	 שבהן	 מהיישוב,	 תמונות	 לשלב	 אפשר	 המקטים	 לצד	 תחקיר.	 בעקבות	

בסטנדרטים	החדשים	-	לצד	מקומות	שלא	עומדים	בסטנדרטים	אלה.

נכון/לא נכון - משחק חווייתי 

מכינים	תמונות	של	מצבים	מסוכנים	-	לעומת	תמונות	של	מצבים	זהירים.	לדוגמה:	ילד	המעיף	עפיפון	

מתחת	לחוטי	חשמל	-	לעומת	ילד	המעיף	עפיפון	בחוף	הים;	ילד	הפותח	מקרר	כשהוא	יחף	-	לעומת	

ילד	הפותח	מקרר	כשנעליים	לרגליו;	ועוד.	

מניילנים	את	התמונות	ומדביקים	מאחוריהן	סקוץ'.

התלמידים	יצמידו	את	הזוגות	זה	לזה	וידביקו	על	שטיח	קיר.

תמונות מספרות 

מבקשים	מן	התלמידים	וההורים	לשלוח	תמונות	וצילומים,	המזמינים	למידה	בנושא	בטיחות	בחשמל.	

מגדילים	את	התמונות	ומציגים	אותן	בתערוכה.	ליד	כל	תמונה	תולים	גליון	נייר	וכלי	כתיבה,	ומזמינים	

את	הקהל	להציע	שם	לתמונה.	כך	תיווצר	ליד	כל	תמונה	רשימה	של	שמות	מוצעים.	ניתן	לערוך	הצבעה	

לגבי	התמונה	והכותרת,	המעבירות	את	המסר	בצורה	הטובה	ביותר.

משימה 8

משימה 9

משימה 10
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נספח 1

כרטיס משימה

חבורת "נתיב האור" בפעולה

ההודעה	שהתקבלה	זה	עתה	היתה	מפחידה	ביותר:	כוחות	החושך	מתכננים	להשתלט	על	כדור	

הארץ.	התוכנית	שלהם	קטלנית.	

הם	יגרמו	לכך,	שהילדים	בעולם	ישכחו	את	כללי	הבטיחות	בחשמל.	הילדים	יגרמו	לקצר,	וכוחות	

החושך	ידאגו	לכך	שקצר	שנגרם	-	לא	יתוקן	!!!!!!

חבורת	"נתיב	האור"	נחלצת	לעזרת	העולם.	כל	קבוצת	ילדים	מקבלת	כלל	אחד.	חברי	הקבוצה	

נדרשים	לחשוב	על	כל	דרך	אפשרית,	שבה	ניתן	לפרסם	וללמד	את	הכלל,	כך	שאף	ילד	לא	ישכח	

אותו.

הכלל	שלכם	הוא:	_____________________________________________

_________________________________________________________

הזמן	העומד	לרשותנו	קצר	!!!!

העבירו	במהירות	למרכז	המידע,	שהוקם	בבית–הספר	שלכם,	את	כל	הרעיונות	שיש	לכם	ביחס	

לדרכים	ייחודיות	להצגת	הכלל	שקיבלתם.	

בהצלחה!

שמות	חברי	הקבוצה:	____________________
כיתה:	______________________________

ההצעה	שלנו:	_____________________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________________________
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נספח 2

“כללי הזהב” לחשמל בטוח

אסור	לגעת	בחוטי	חשמל	קרועים	ובשקעים	שבורים. 	.1

כשחוזרים	מהים	או	מהבריכה	או	כשיוצאים	רטובים	מהמקלחת,	לא	נוגעים	במכשיר	 	.2

חשמלי,	כגון	טלוויזיה,	מזגן,	מקרר	או	מחשב.	פותחים	רק	בידיים	יבשות	וברגליים	

יבשות	ולא	חשופות.

אסור	לטפס	על	עמודי	חשמל. 	.3

אין	לשחק	בעפיפון	או	בכדור	מתחת	לחוטי	חשמל	או	בקרבתם. 	.4

אין	לטפס	על	עצים	או	גגות,	שחוטי	חשמל	עוברים	בקרבתם. 	.5

ולקרוא	 במהירות	 ממנו	 להתרחק	 יש	 המדרכה,	 על	 ונופל	 חשמל	 חוט	 נקרע	 אם	 	.6

למבוגר,	כדי	שיזעיק	את	חברת	החשמל	או	את	המשטרה.

יש	להרחיק	מהתנור	החשמלי	חפצים	דליקים.	 	.7

מקורות

באדריכלות  למצוינות  בשאיפה  סילבינה,	 סיסנובסקי	 איטה,	 היינצה-גרינברג	 הרברט,	 גילברט	 	.1

למורשת	 מחקר	 מרכז	 הוצ'	 	,1942-1921 בארץ–ישראל,	 החשמל	 מפעל	 של	 ופרויקטים	 מבנים	 	-

הארכיטקטורה,	הטכניון	חיפה,	2003.

נאור	מרדכי,	ברכת החשמל,	הוצ'	יד	יצחק	בן-צבי,	ירושלים	תשס"ג,	2003. 	.2

http://www.tau.ac.il/arts/heirum/safe-lab-electric.ppt#299,2   מבוא   .3
 http://www.mada.org.il/exhibitions/inmuseum/Hashmal/index.html  .4
 http://www.mkm-haifa.co.il/schools/hofit/electricity/elec_main.htm  .5

 http://science.cet.ac.il/science/electricity/about.asp  .6
www.israel-electric.co.il  .7





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


