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  כללי זהירות ובטיחות בלימודים ובעבודה
  

  .תלמידים ועובדים נדרשים לנהוג על פי כללי הבטיחות המפורטים להלן, מורים

ויעשו את , המורים והאסיסטנטים חייבים להקפיד על כך שהתלמידים יקיימו את כללי הזהירות

  .עבודתם במירב הבטיחות

ידים יפנו וינקו את שטחי העבודה ויסלקו על המורים והאסיסטנטים להקפיד שהתלמ, כמו כן

  .מכשולים ומפגעים

  

  לעבודה בסדנאות הוראות בטיחות כלליים

  .עם נעלייםחובה לעבוד  .1

 .חל אסור על עישון .2

  חל איסור על הכנסת חיות מחמד .3

הכוללת הנחיות בטיחות  אחרי הדרכהאך ורק תעשה  ייםחשמל םמכשיריעם  עבודה .4

  .להפעלתו

 .ועל רצפה יבשה יבשות ידייםב העשת ייםלחשמ םמכשירי תהפעל .5

 .כלים חשמליים וכבלים חשמליים תקינים בלבד, יש להשתמש בכלים ידניים .6

 .חשמלי אביזר או כבל ,בכל מקרה של תקלה במכשיריש להודיע למרכז הסדנא  .7

  .באופן עצמאימכשירים כלשהם ן וקיחל איסור חמור על ת .8

על ידי הורדת המפסק  בסדנאספקת הזרם יש לנתק מיד את א, נפגע אדם ממכת חשמל .9

  .אין לבוא במגע עם גופו של הנפגע בטרם נותק הזרם ".חדל"הכללי למצב 

 

  הוראות בטיחות והפעלת מכונות בסדנת פיסול
 .חובה לאסוף שיער פזור .1

  .בשטח הסדנא בזמן שמתקיים שיעור כלשהיאין להפעיל מכונה  .2

 .אסיסטנט או אחראי הסדנא, מורה השגחתתעשה אך ורק במכונות חשמליות הפעלת  .3

 .ן עליה כלי עזר נוספים ושהיא תקינהייש לוודא שא כלשהילפני הפעלת מכונה  .4

 .מכונה חשמלית פועלת בקרבתאין לעבוד או לעמוד  .5

 .עבודות ניסור והשחזה יש לבצע עם משקפי מגן בלבד .6

 .סגורותתעשה עם נעלים עבודה בשטח הסדנא  .7
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  וםהוראות בטיחות בסדנת הציל
בשל האופי המיוחד של תהליכי העבודה בסדנת הצילום הכוללים עבודה עם מכשירים חשמליים 

יש להקפיד על הוראות , עבודה בחללים סגורים וחשוכים, עבודה עם כימיקלים, בסביבה רטובה

  :הבטיחות הבאות

פנסי תאורה , מכשירי ייבוש, מכונות הגדלה, טיימרים(במכשירי חשמל עבודה ומגע  .1

  .תעשה בידיים יבשות) ומהוכד

 .כימיקלים בידיים חשופותעם גע המנע ממי לעבוד עם מלקחיים ול/השתדל .2

 !מכשול בחדר החושךיש להמנע מהצבת  .3

  

  הוראות בטיחות והפעלת ציוד בסדנת קולנוע ווידאו
אלא אם ידוע בוודאות שאינו תחת , "חי"יש לנהוג בכל חוט או כבל חשמלי כאילו היה  .1

 .מתח

   ).חשמלי ולא חשמלי(יבת הציוד בבסעול נעליים סגורות חובה לנ .2

  .נעילת סנדלים או כפכפים אסורה בהחלט

  .מקרה של הפסקת אספקת זרם מהרשת הכללית ינותק הציוד החשמלי ממערכת ההזנהב .3

 .עם סיום העבודה בציוד חשמלי יש להפסיק את אספקת הזרם אליו .4

תלמיד העובד עם ציוד של מחסן הקולנוע או חדרי העריכה חייב בהסכמתו של האחראי על האגף 

  ).נפרד(הרלוונטי וחתימה על טופס נהלים מפורט 

  
  ובסדנת צילום דיגיטלי הוראות בטיחות בסדנת המחשבים

  .אין לאכול בסדנה .1

 ).בכוס אסורה השתיי. (שאינה בקבוק סגור בפקק השתייאין להכניס  .2

יש לפנות אל המורה לבקשת עזרה ולא לנסות , דה ונוצרה בעיה כלשהי במחשבבמי .3

יש לפנות לאחראי או , אם אין מורה בכיתה. (לפתור את הבעיה לבד או ללא ידיעתו

 ).אסיסטנט המצוי במקום

 .אסור להתקין תוכנות או משחקים על המחשב ללא רשות מהיחידה למשאבי מחשוב .4

 .יש לבצע בדיקת אנטי וירוס, Disk On Key/ תקליטוריםבעת הכנסת  .5

 .יש לשמור על השקט בסדנה, בשעות התרגול .6

 .יש לשמור עליו, )בית ברל(השימוש בציוד המחשבים בסדנה מיועד לתלמידי המדרשה  .7
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  הוראות בטיחות לסדנת הקרמיקה

  .סגורותלנעול נעלים מחייבת התנורים בסביבת עבודה על אובניים ו .1

  .תנורים נה שלק או הטעוריפ, החיפת, ההדלקהמורה לפני חובה לקבל את רשות  .2

 .םוניקיונפרוק התנורים מהלך יש להשתמש בכפפות הגנה ב .3

כלי השחזה חשמליים אחרים ובזמן  ,להרכיב משקפי מגן בזמן שימוש באבן משחזתחובה  .4

 .התזת אויר לניקוי

 .ם אחריםכלי השחזה חשמלייובאבן משחזת חובה לאסוף שיער פזור בזמן השימוש  .5

הכנת , בזמן שימוש בכימיקלים ,מסנן מקרוניםעם  ,יש להשתמש במסכות הגנה לפה ולאף .6

 .דומהריסוס צבע וכ, גלזורות
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  הצהרה

  

  

  _____________________    _____________________  אני החתום

  זהות. ת               שם         

  

  

  .בית הספר לאמנות –ל ת עלי את כל הוראות הבטיחות במכללת בית בר/מקבל -

ת לעיין בה ולנהוג /ה בזאת שקיבלתי חוברת כללי זהירות ובטיחות ומתחייב/מצהיר -

 .בהתאם להנחיות

 .ת לקיים את כל ההוראות הכתובות והנהוגות בכל סדנא/מתחייב -

  

  

  

_________________      ___________________  

  חתימה                    תאריך     

  

  

 

 
  
  
  
  
  

    
  
  

 

 


