
דרך חיים נבונה בסביבת חשמל

  מכון יעדיםחברת חשמל

החופש הגדול
לקראת החופש הגדול

מספר ימים לפני סוף השנה קבלתי מכתב וזה לשונו:

שלום חברי הטוב,

רציתי לשתף אותך בחוויות הקייטנה שלי מהשנה שעברה.

ביום הראשון שיחקנו "חפש את המטמון". הסתובבנו ברחבי הפארק על פי חידות ורמזים 

שהוצמדו לעמודי החשמל. היינו סקרנים לדעת איפה המטמון. לבסוף, הגענו אל הדשא ליד 

הנדנדות, שם, לא תאמין, המטמון היה חבוי בתוך ארון החשמל...

ביום השני הייתה סדנת בישול. הכנו קרואסונים עם שוקולד! ממ... טעים... מילאתי את הבצק 

שלי בהמון שוקולד, הכניסו את התבנית עם הקרואסונים לתנור ואז התפשט ריח חרוך. המדריך, 

שבדיוק שטף את הכלים משך את השקע מהתקע, והציל לנו את הקרואסונים ברגע האחרון.

ואז נסענו לטיול וצעדנו באחד הנחלים, ממש במים. נרטבנו לגמרי. בסוף המסלול מתחנו חבלים בין 

עמודי החשמל ותלינו את הבגדים הרטובים לייבוש ברוח ובשמש. בתוך שעה הכל התייבש ולבשנו את 

הבגדים מחדש. אך מדריך הטיולים קצת כעס... מעניין למה?

בכל יום בקייטנה נעשתה טעות אחת לפחות בהתנהגות. 

אנא רשמו את הטעויות ואיך הייתם מציעים לפעול בבטיחות במקרים כאלו, 

כדי שנתחיל ונסיים את החופש בשלום...
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משימה בטוחה – מה נכון?

יש לסמן  במשפטים הנכונים

נרשום את האותיות של התשובות הנכונות למטה ונגלה את הפסוק המסתתר.

כשנתקלים בבעיה בטיחותית הקשורה לחשמל, יש להתקשר ל-103.  ___ ה 

כשנוצרת בעיה, ניתן לפתוח את ארון החשמל המוצב ברחוב.   ___ ל 

אין ליבש בגדים על תנור חימום ספירלי/חשמלי.   ___ ש 

כשחוטי החשמל גבוהים מאוד, מותר לשחק תחתם.   ___ ד 

כשאדם מתחשמל, תחילה יש להתרחק ממנו.  ___ ר 

כשאדם מתחשמל, יש להוריד את המפסק הראשי.  ___ מ 

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

ניתן להשתמש במכשירי חשמל שבורים כל עוד הם פועלים.  ___ נ 

ברק הפוגע באדם יכול לגרום למותו.  ___ ל 

אסור לגעת באדם שהתחשמל.  ___ ך 

יש להניח יד אחת על השקע, ולשלוף את התקע ביד האחרת.  ___ ו 

אם משתמשים בכבל מאריך, יש לחברו קודם לשקע ורק אחר כך למכשיר החשמלי.   ___ ז 

אסור להכניס חפצים זרים לשקע חשמלי.   ___ ש  

כשרטובים, לא נוגעים במכשירי חשמל.   ___ מ  

___  ניתן להחליף נורה כשהמפסק פועל. ט  

בעת השימוש בחשמל יש לנעול נעליים מחומר מבודד.   ___ ו  

אין לפתוח את המקרר בעודנו יחפים.   ___ ר  

כשמחליפים נורה יש להשתמש בסולם בעל רגליים מבודדות.  ___ נ  

אין להשתמש בכבל מאריך בכל צורה שהיא.  ___ כ  

אין להעיף עפיפון בקרבת חוטי חשמל.  ___ פ 

כשיש ילדים קטנים בבית, מומלץ לכסות את השקעים במכסים מתאימים.  ___ ש 

רק על עמודי חשמל בעלי קוצים אסור לטפס.  ___ מ 

אין לגעת בחוט חשמל קרוע.  ___ ך 

הפסוק הוא:

"___  ___  ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___           ___  ___              ___  ___  ___  ___"
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