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 /דינוזאוריםחוגי רובוטיקה -כללי בטיחות

את כללי הבטיחות מחוייב המדריך להעביר לילדים לפני כל פעולה, בכל שיעור במהלך 

לפני חלוקת אביזר, דבק, גומייה, מברג, ברגייה ועוד, יזכיר המדריך בפני הילדים את  השנה.

 חוקי השימוש והבטיחות.

 ת, ייענשו בהתאם.ילדים שלא יפעלו עפ"י הוראות הבטיחו

 

 עבודה שוטפת:

 במהלך כל השיעור חל איסור הילדים לעמוד על הכיסאות והשולחנות .1

אין לשחק עם כל חפץ, חומר או כלי שלא עפ"י הוראות הבטיחות מהמדריך, יתרה  .2

מזאת, חל איסור להכניס שום חומר, חפץ או כלי אל תוך איברי הגוף השונים )כגון: 

 אוזן, פה, עין ועוד(

שימוש במברגים: יעשה השימו אך ורק לצורך הרכבת הרובוט, בסיום השימוש יש ב .3

 להחזיר את המברגים חזרה למדריך, אסור המשחק במברגים!

 אסורה הריצה בכיתה .4

 אין להשתמש בסכיני חיתוך למיניהם! כל שימוש בכלי חד יעשה ע"י המדריך בלבד! .5

שאושרו לשימוש בבתי  חומרי ההדבקה היחידים המותרים לשימוש, הם חומרים .6

 ספר ולילדים

אין להביא חומרי הדבקה מהבית! חומרי ההדבקה יחולקו מטעמינו  -. א. בחוגים6

 לילדים

 . ב. כל שימוש בדבק מהיר, יעשה ע"י המדריך בלבד, הרחק מהילדים!6

אין לשחק בגומיות, בכל נושא הקשור לגומיות, ישאיר המדריך את הגומיות אצלו עד  .7

 לרגע השימוש. בעת הצורך לחלק את הגומיות לילדים

חל איסור על שימוש בחומרים מסוכנים, כגון דלקים למיניהם, חומרי ניקוי, חומרים  .8

 דליקים וכו'.

 דים.אין להשליך חפצים בכיתה, לא אל הילדים ולא בין היל .9
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 שיעור ממוחשב -כללי בטיחות

 חל איסור מוחלט על הפעלת תוכנה, משחק וכו' על המחשב ללא אישור המדריך .1

 חל איסור מוחלט להסתובב בכיתה בזמן שהמחשבים פרוסים על המחשבים .2

 אין להזיז את המחשב ממקומו ו/או להרימו מהשולחן .3

 אין לגעת בחיבורי המחשב ללא אישור המדריך .4

 חל איסור מוחלט על משחק בחשמל .5

 אין לחבר/למשוך חיבור מהכבל המתחבר לבקר/למחשב, אלא מראשו )מקצהו( .6

 אין לשחרר את הילדים עד שכל ציוד מחשבים והחשמל מקופל וארוז .7

חובה לעגן את כל חיבורי החשמל, לרצפה/לשולחן, על מנת למנוע התקלויות  .8

 .בחיבורי חשמל חשופים או בכבלים על הרצפה

 


