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הנעת הציבור

ישראלים רבים מתגוררים בקרבת העתקים פעילים או בסביבה עם סיכון סיסמי גבוה, ואף על פי כן הם נוטים להיות אדישים או 
נמנעים מביצוע פעולות מינימליות של היערכות ומזעור הסיכון להם ולבני משפחתם. לעיתים קרובות לא ברורים להם האיומים 
הקשורים ברעידות אדמה, והם נוטים להסתמך על רשויות המדינה והצבא, שיטפלו בהם בשעת חירום. נטייה זו בעייתית בייחוד 
בפריפריה הדרומית, אשר בה אספקת המזון, המים, הרפואה, החשמל והגז תלויה בקווי אספקה ארוכים ופגיעים. רשות החירום 
אדמה,  רעידת  לאחר  קשים  בתנאים  להתמודד  היכולת  ואת  הקהילתי  החוסן  את  לשפר  מנת  על  כי  מכבר  זה  הבינה  הלאומית 
עליה לקדם מוכנות אישית ומשפחתית ויכולת התמודדות עצמאית. על אף הצורך הברור בהנגשת המידע ובהפעלת הציבור, אין 
כיום כלים להערכה עצמית של סיכון או של מוכנות, המתאימים לשימוש נרחב של תושבים. במחקר הנוכחי פותח אלגוריתם 
עבור מחשבון מקוון, שיאפשר לתושב לבצע הערכה עצמית של סיכון המבוססת על מפות ועל נתונים סיסמיים מתקן הבנייה 
הישראלי )ת"י 413( ותשומות משתמש בנוגע לכתובת ולמאפיינים כלליים של ביתו. המחשבון מאפשר לתושב גם להעריך את 
מידת המוכנות שלו ושל בני משפחתו. נתונים שייאספו על ידי המחשבון המקוון יאפשרו ניתוח ומיפוי חדשני של דפוסי מוכנות 
וסיכון בתוך הערים. ניתוח הנתונים יסייע בזיהוי נקודות חוזק וחולשה בחוסן הקהילתי, ובהפצת המלצות פיקוד העורף בהתאמה 
תוכניות  לשיפור  חדשני  ככלי  גם  לשמש  יוכל  היישוב  בתוך  חולשה  אזורי  מיפוי  בקהילה.  ולפרטים  שונות  לשכונות  מדויקת 
חירום יישוביות. השימוש בממשק פופולרי נועד למשוך פלח רחב בציבור להתעניין ולהעריך את הסיכון ואת המוכנות האישית 
והמשפחתית, בתקווה להניע את התושבים להיערך באופן פעיל כדי למזער את הסיכון להם ולקהילותיהם. הערכה ומיפוי ראשוני 
של סיכון ושל מוכנות אישית במצפה רמון סייעו לחשוף שכונות שבהן הסיכון לנזק גדול יחסית והמוכנות נמוכה ביחס לשאר 
היא מתאימה  ובכך  מדינה,  או  לכל סביבה  לכיול  ניתנת  ולהנעת הציבור  ומוכנות  סיכון  למיפוי  היישוב. המתודולוגיה  שכונות 

ליישום עתידי בקהילות רבות בישראל ובעולם.

1.  רקע

רעידת אדמה – עוצמה מורגשת, סיכון ונזק פוטנציאלי  1.1
ומאפיינים  תהליכים  פי  על  נקבעת  בעולם  האדמה  רעידות  תפרוסת 
טקטוניים, ומתרכזת בעיקר בגבולות בין לוחות. לעומת זאת תפרוסת 
ממאפיינים  רבה  במידה  מושפעת  האדמה  ברעידות  והנפגעים  הנזק 
והבנייה. מבנים  גיאולוגים מקומיים בשילוב עם מאפייני האוכלוסייה 
עלולים  עמודים,  על  הבנויים  גבוהים  מבנים  ובעיקר  ורעועים,  ישנים 
הבנייה  תקן  אדמה.  רעידת  בזמן  יותר  ופגיעים  פחות  עמידים  להיות 

מנת  על  הנדרשים  הבנייה  מאפייני  את  מגדיר   )413 )ת"י  הישראלי 
לצמצם את הנזק המבני ואת הפגיעה בחיי אדם. התקן משקף את מכלול 
הידע המחקרי על המקורות הסיסמיים, על עוצמת הרעידות ותכיפותן 
באופן  בישראל,  יישוב  לכל  ועד  הרעידה  ממקור  הגלים  תנועת  ועל 
המאפשר הערכה הסתברותית של תאוצות הקרקע העתידות להתרחש 
בפרק זמן נתון )hazard(. מאפייני הבנייה הנדרשים עבור בית מגורים 
תלויים בתנודות הקרקע המרביות הצפויות בהסתברות נתונה )10%( 
בפרק זמן רלוונטי )50 שנה(. התקן מתייחס לא רק לתאוצות הקרקע 
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 ,)spectral acceleration( המרביות אלא גם לתאוצות בתדרים שונים
עצמית  תהודה  תופעת  גוררת  מבנה  של  עצמי  בתדר  שתנודה  משום 
לו.  שנגרם  הנזק  ואת  המבנה  תנודות  את  המגבירה   ,)resonance(
יכולת העמידה של מבנים בתנודות קרקע הוא הגורם המשפיע ביותר 
על מספר ההרוגים והפצועים ועל כמות הנזק ברעידה. לפיכך הסיכון 
פגיעות המבנים  )risk( מתעצם באזורים שבהם  ולפגיעה באדם  לנזק 
 )exposure( החשיפה  גיסא  ומאידך  גיסא,  מחד  גבוהה   )fragility(
לתופעות טבע היא משמעותית )UNISDR, 2013(. באופן כללי סיכון 
מוגדר כמידת הנזק לרכוש )damage( ולבני אדם, אשר עלול להתרחש 
ובהסתברות  נתון  זמן  גורמי סכנה כדוגמת רעידות אדמה בפרק  בשל 
במידת   )hazard( הסכנה  של  המכפלה  כתוצר  מוערך  הסיכון  נתונה. 
פגיעות המבנים והתשתיות )vulnerability( ובשווי הכספי של כל מה 

שעלול להינזק או להיפגע )מצאי – inventory(. כלומר: 
סיכון = סכנה * פגיעות * מצאי 

)מילון מונחים קצר ניתן בנספח א'( 
ומדינות  רשויות  בהיערכות  מרכזי  אתגר  היא  הסיכון  הערכת  בעוד 
למצבי חירום, מושג הסיכון הוא הסתברותי ומורכב, ולא ברור לתושב, 
הציבור.  מוכנות  ושיפור  המודעות  הגברת  לצורכי  מתאים  פחות  ולכן 
ומייצג באופן כללי שילוב של  מצד שני, מונח הסיכון שגור בציבור, 

הסיכוי לאסון עם החומרה שלו. 
"העוצמה  או  התושב,  אותה  שחווה  כפי  האדמה  רעידת  חומרת 
על  המבוססים  מדדים  ידי  על  מתוארת   ,)intensity( המורגשת" 
ההשפעה הנצפית של רעידת האדמה, כמו הדרגה שבה נבהלו אנשים 
ובעלי חיים, והשיעור והחומרה של הנזק למבנים ולאלמנטים טבעיים 
מסוגים שונים. לפיכך מדדי חומרה כדוגמת סקאלת מרקאלי המותאמת 
 Modified Mercalli Intensity, MMI; Wood and Neumann,(
1931( נגישים ואינטואיטיביים לציבור יותר מאשר מדדי סיכון ומדדים 

פיזיקליים של הרעידה )למשל מגניטודה ותאוצת קרקע(. 
 ,"Did you feel it?" מדדי חומרה נמצאים בשימוש נרחב בסקרי
האוספים נתוני עוצמה מורגשת מהציבור לאחר רעידות אדמה )סלמון, 
את  לקבוע  המנסים  רבים  מחקרים  ויש   ,)2014 וחוב',  סלמון   ;2011
 Atkinson( מידת ההתאמה בינם לבין מדדים פיזיים של רעידות אדמה
 and Kaka, 2007; Atkinson and Wald, 2007; Cua et al.,
Worden et al., 2012; Wald et al., 1999 ;2010(. מחקרים אלו 
מספקים קשר סטטיסטי להערכת העוצמה המורגשת הצפויה להתרחש 
להעריך  ניתן  בישראל  למשל  בו.  הסכנה  הערכות  פי  על  אתר  בכל 
ב-50 שנה,   10% את חומרת הרעידה המרבית הצפויה בסבירות של 
בהתאם לנתוני תאוצות ומהירויות הקרקע הקבועות בת"י 413. לאור 
ולא רק מעוצמת תנודות  העובדה שהחומרה מושפעת מגורמים רבים 
הקרקע, והיות שקביעת העוצמה המורגשת בשטח לאחר רעידה גם היא 
לא מדויקת )Worden et al., 2012(, הקשרים הסטטיסטיים המוצעים 
לכל  רלוונטיות  קרקע  תנודות  ערכי  טווח  הגדרת  בעיקר  מאפשרים 
דרגת חומרה, תוך התחשבות בסטיית תקן של של 0.6 ± יחידות חומרה 

 .)Worden et al., 2012(

נזק וסיכון סיסמי בישראל   1.2
עיקר הפעילות הסיסמית בישראל מקורה בגבול הלוחות הפעיל של בקע 
פליאוסיסמיים  ומחקרים  היסטורי  תיעוד  סיסמיות,  מדידות  ים המלח. 
מעידים על כך שלאורך העתקי טרנספורם ים המלח התרחשו למעלה 
השנים  ב-4,500   )8.0<M<6.0( גדולות  אדמה  רעידות  מ-100 
האחרונות. במהלך ההיסטוריה של היישוב בארץ התרחשו מספר רב של 
רעידות שגרמו לאבדות בנפש וברכוש, כולל שלוש רעידות אדמה מאז 
 Ambraseys, 2009; Guidoboni and Comastri, ( ה-18  המאה 
Levi et al., 2018; Zohar et al., 2016, 2017 ;2005(. ב-11 ביולי 
1927 התרחשה בצפון ים המלח רעידת אדמה במגניטודה 6.2, שהייתה 
רב  ונזק  פצועים  כ-940  הרוגים,   285 ה-20:  במאה  ביותר  ההרסנית 
 Avni, 1999;( ובלוד  ביריחו, בשכם, ברמלה  דיס,  באבו  בירושלים, 
הגדולות  הרעידות  שמרב  פי  על  אף   .)Zohar and Marco, 2012
העתק  כגון  משניים  העתקים  המלח,  ים  בטרנספורם  מקורן  בארץ 
הכרמל והעתקים נוספים בנגב ובגליל הם מקורות מקומיים לסיכון. יתר 
נוספים  ובאזורים  גיאולוגיים מקומיים לאורך החוף  כן, מאפיינים  על 
ותופעות  קרקע  גלישות  סיסמיים,  גלים  של  הגברה  מאפשרים  בארץ 
 Katz, 2004; )למשל  המקומי  הסיכון  את  המגבירות  אחרות,  טבע 

.)Katz and Crouvi, 2007
הערכת הסיכון הסיסמי בישראל, כפי שהיא מתבטאת בתקן הבנייה 
הישראלי )ת"י 413(, מבוססת על הערכת העוצמה המרבית של תנודות 
הקרקע אשר סביר שיתרחשו בפרק זמן רלוונטי לתכנון מבנים )10% 
ישראל.  במדינת  יישוב  כל  עבור  מודל הסתברותי  פי  על  ב-50 שנה( 
בהתאם  במרחב  הרעידות  מקורות  כל  של  שקלול  משקף  זה  מודל 
למגניטודת הרעידות, לקצבי הפעילות הרלוונטיים על ההעתקים, לסוג 
ולפונקציות   )2011 וחוב',  )קלר  האתר  נמצא  שבו  הסלע  או  הקרקע 
הרעידה  ממקור  המרחק  עם  הסיסמיים  הגלים  דעיכת  את  המתארות 
תפרוסת  למצופה,  בהתאם   .)Abrahamson et al., 2014 )למשל 
את  רבה  במידה  תואמת   413 תקן  במפת   )PGA( הקרקע  תאוצות 
תפרוסת הרעידות הגדולות שתועדו בארץ, ואת העובדה שעם המרחק 
הגלים  עוצמת  דועכת  המלח(  ים  העתקי  )לאורך  הרעידות  ממקור 

הסיסמיים )איור 1(. 
המאפיינים  להגדרת  בעיקר  נועד   413 שתקן  להבהיר,  חשוב 
בזעזועי  שיעמדו  מנת  על  חדשים  מבנים  לתכנון  הנדרשים  ההנדסיים 
כתוצאה  קיימים  למבנים  הנזק  בהערכת  עוסק  אינו  הוא  אך  הקרקע, 
זעזועים )לטובת חיזוק מבנים לרעידות אדמה קיים ה"מדריך  מאותם 
 .)2011 אנגל,  אדמה",  רעידות  בפני  קיימים  מבנים  לחיזוק  למהנדס 
הערכות כאלו מתבצעות כיום בישראל בעיקר במסגרת הגדרת תרחישי 
והערכת  במרחב  הקרקע  תנודות  חישוב  אדמה,  רעידות  של  ייחוס 
הפגיעות הכוללת של מבנים במרחב )Levi et al., 2010, 2018(. רכיב 
מאפיינים  מבנים,  מאפייני  בניתוח  אלו  במחקרים  מיושם  הסתברותי 
וחוב',  )לוי  המודל  חישוב  באזורי  כלכליים  ומאפיינים  דמוגרפיים 
צוותי  ולתרגול  כלכלי  נזק  להערכת  משמשים  אלו  מחקרים   .)2012
חרום וניהול אסונות טבע ברמה ארצית ואזורית, אך הם אינם מיועדים 
לתת הערכה פרטנית לנזק או סיכון במבנה בודד, ואינם משמשים כלי 

לתושב להערכה עצמאית של הסיכון בביתו ולמשפחתו. 
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 Migowski et( ישראל  בארץ  היסטוריות  אדמה  רעידות  מפת   — מימין  איור 1: 

al., 2004(. דיון באמינות הדיווחים ההיסטוריים והערכות המגניטודה ניתן 

המקסימליות  הקרקע  תאוצות  מפת   — משמאל   ;Zohar et al., 2016-ב

)PGA( בגג שכבת הסלע )ללא התחשבות בהגברת התנודות בקרקע( )מתוך 
ת"י 413; קלר וחוב', 2011(

2.  מטרת המחקר 

מוכנות הציבור לחירום והכרת נוהלי התמודדות בשעת חירום משפיעים 
מאוד על החוסן הציבורי ועל היכולת להתמודד עם השלכות הרסניות של 
 Eqred, 2013; Dooley et al., 1992; Hoffmann( רעידות אדמה
 .)and Muttarak, 2017; Mileti et al., 1992; UNISDR, 2013
של  מוצלחת  להנעה  הראשונים  השלבים  כי  מעידים  רבים  מחקרים 
הציבור הם הנגשת מידע, הבהרה והמחשה של הסיכון, ומתן הנחיות 
 FEMA, 2013;( ולאחריה  קונקרטיות להתנהגות בעת רעידת אדמה 
 .)Goldschmidt and Sofer, 2010; Godschalk et al., 2003
עצמית  להערכה  אינטרנטי  כלי  לפתח  הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת 
של  המוכנות  מידת  ושל  בביתו  הסיכון  של  התושב,  בידי  שתיעשה 
משפחתו. הכלי יסייע להנגשה של משמעות הנתונים המוגדרים בתקן 
הבנייה הישראלי )ינקלבסקי וחוב', Eqred, 2013 ;2011( ושל מדדים 
הפשטה  וברמת  בשפה   ,)CEG, 2006( אישית  למוכנות  בינלאומיים 
מתאימים לקהל הרחב. החידוש המרכזי בשיטת הנגשת המידע ובהנעת 
לכלל  הפונים  סטנדרטיים  ומהנחיות  משאלונים  במעבר  הוא  הציבור 
הציבור, לבניית כלי אינטרנטי לתושב להערכה עצמית של סיכון ושל 
מוכנות המותאמים למאפייני ביתו של הפרט ומשפחתו. כך למשל מבנה 
ישן שנבנה בהתאם לתקני בנייה מיושנים, סביר שיינזק יותר ממבנה 
את  שיעודד  אישית",  ומוכנות  סיכון  "מחשבון  ישמש  זה  כלי  חדש. 
התושבים לבצע הערכה עצמית, ויתאים באופן אינטראקטיבי המלצות 
אישיות התואמות את רכיבי המוכנות המדווחים על ידיהם. ההמלצות 

שיוצגו מבוססות כמובן על המלצות פיקוד העורף.
כדי לפשט את מושג הסיכון לתושב, הוא מיוצג בעבודתנו על ידי 
הערכה איכותנית של מידת הנזק הסביר למבנה בעל מאפיינים הניתנים 
המרבית  בעוצמה  רעידה  התרחשות  בעת  התושב  ידי  על  להגדרה 
 10% של  בסבירות  מרביות  קרקע  )תאוצות  הבנייה  בתקן  המתוארת 

במונחים  לתושב  יתואר  לנזק  הסיכון  כלומר   .)413 ת"י  שנה,  ב-50 
שהערכות  לכך  התייחסות  כדי  תוך  מורגשת(  )עוצמה  חּומרה  של 
החומרה משקפות את רמת הסבירות ואת פרק הזמן המוגדרים בתקן 
סטטיסטיים  מחקרים  על  מבוססת  החומרה  הערכת  כאמור,  הבנייה. 
שלא מתיימרים לנבא את מידת נזק למבנה מסוים, ולכן ההערכה היא 
איכותנית בלבד, ותוצג במושגים מופשטים הברורים לכל תושב )סיכון 

נמוך, בינוני, גבוה, גבוה מאוד; ציון מוכנות מ-0 ועד 10(.
ביצענו  האישית  והמוכנות  הסיכון  מחשבון  של  ראשונית  כבחינה 
סקר מקיף במצפה רמון, שבמסגרתו מצאנו שונות משמעותית ברמות 
חומרת הנזק הצפוי ובמידת ההיערכות בשכונות השונות ביישוב. יתר 
ורמת  גבוהה  הצפוי  הנזק  שחומרת  מצאנו  מסוימות  בשכונות  כן,  על 
אלו מסתמן  מתוצאות  היישוב.  יחסית לשאר שכונות  נמוכה  המוכנות 
שניתוח שאלוני הערכה עצמית מאפשר מיפוי התאמה בין מוכנות לנזק 
צפוי ברמת הרחוב והשכונה. אי לכך הוגדרה מטרה נוספת למחקר – 
חוסן  ואזורי  חולשה  אזורי  לזיהוי  מקומיות  רשויות  עבור  כלי  פיתוח 
תוך-יישוביים, נתון שיכול לסייע לשיפור תוכניות החירום היישוביות. 
את  להניע  יסייע  והיערכות  סיכון  מחשבון  שהפצת  היא  תקוותנו 
הציבור להיערכות פעילה, וכי מיפוי וניתוח המידע ישמש את הרשויות 

המקומיות לבחינה מחודשת ולשיפור תוכניות היערכות לחירום. 

3.  שיטות 

הערכה עצמית של חומרת הנזק הצפויה למבנה בעת רעידה נתונה  3.1
 MMI Scale; Wood and Neumann,( סקאלת מרקאלי המותאמת
1931( היא סולם איכותני לעוצמה המורגשת של רעידה, אשר מחלקת 
את עוצמת הרעש ל-12 דרגות חומרה, מנקודת מבטו של אדם החווה את 
הרעידה. הסקאלה מתארת את סממני הנזק למבנים ואת ההתרחשויות 
כגון  המבנה,  למאפייני  מפורטת  התייחסות  ללא  זאת  כל  הבית,  בתוך 
מאז  הבנייה.  בתקני  התחשבות  או  הנדסיים  אלמנטים  המבנה,  גובה 
הערכת  שבין  בקשר  רבים  מחקרים  עסקו  מרקאלי  סקאלת  הגדרת 
חומרת הרעידה ועוצמת הנזק הצפוי למבנה לבין פרמטרים פיזיקליים 
 Atkinson( המבנה  של  הנדסיים  ומאפיינים  הקרקע  תנודות  של 
 and Kaka, 2007; Cua et al., 2010; Dowrick et al., 2008;
 .)Grünthal et al., 1998; Jones, 2012; Worden et al., 2012
הנרחבים  והמחקרים  הנתונים  ריבוי  אך  הוכרע,  לא  ודאי  קונצנזוס 
לבין  תאוצת הקרקע  בין  מדויק(  לא  כי  )אם  איכותני  כיול  מאפשרים 
לנזק,  הסיכון  של  פשטנית  הנגשה  לצורכי  זו,  בדרך  החומרה.  דרגות 
חומרה  לרמות   413 בתקן  הנתונה  התאוצה  ערכי  את  להתאים  ניתן 
ולתיאורי נזק מאפיינים, המבוססים על אלו הניתנים בסקאלת מרקאלי 

המותאמת )ללא התיימרות לדיוק והפרדה בין 12 דרגות חומרה(. 
טבלה 1 מציגה את ארבע דרגות ה"סיכון לנזק" אשר יוצגו לציבור 
במחשבון הסיסמי, ואת התאמתם לדרגות חומרה על פי סקאלת מרקאלי 
)סיכון נמוך – MMI=1–4, סיכון בינוני – MMI=5–6, סיכון גבוה – 
MMI=7–8 וסיכון גבוה מאוד – MMI=9–12(. טבלה 1 גם מפרטת 
את ערכי תאוצת הקרקע הרלוונטיים לארבע רמות הסיכון, בהתבסס 
על מחקרים בארצות הברית ובניו-זילנד שהתאימו טווחי תאוצות קרקע 
 Cua et al., 2010; Worden et( לדרגות החומרה בסקאלת מרקאלי

 .)al., 2012
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12 דרגות הסיכון של סקאלת מרקאלי והתאמתן לערכי תאוצת הקרקע )Cua et al., 2010; Worden et al., 2012(. כדי להציג את המידע  טבלה 1: 

באופן פשוט יותר לציבור וברזולוציה המשקפת את הקושי בהתאמת תאוצת קרקע לעוצמה מורגשת, צומצמו 12 הדרגות ל-4 דרגות 

חומרה עיקריות: נמוך )IV–I, מוצג בכחול(, בינוני )VI–V ירוק(, גבוה )VIII–VII, ירוק( וגבוה מאוד )IX+באדום( 

נזק למבנים התרחשויות בתוך הבית השפעה על אנשים תחושת רעד/טלטול
תאוצת קרקע

)g(
עוצמה מורגשת
)MMI( )חומרה(

ללא נזק
כלי בית, חלונות ודלתות 

רוטטים קלות
מורגשת בעיקר בבית; 

בחוץ על ידי מעטים 

לא מורגשת < 0.0017 I

מורגשת מעט   0.014—0.0017 III–II

רעד חלש  0.039—0.014 IV

מבנים לא עמידים עלולים להינזק 
מעט, סדקים ייווצרו, טיח ייפול 

ומבנים לא יציבים עלולים לנטות  

חפצי בית ישקשקו, ספרים וכלי 
מטבח ייפלו ממדפים, רהיטים 
ירעדו ויזוזו, דלתות ייטרקו או 

ייתקעו עקב מעוות במשקופים  

רוב האנשים ירגישו 
רעידות, חלק ייבהלו/ 

ינסו לברוח החוצה, חלק 
ירגישו קושי ללכת ישר

רעד בינוני 0.092—0.039 V

רעידה חזקה 0.18—0.092 VI

מבנים לא עמידים יינזקו באופן 
משמעותי )סדקים בקירות(, חלקם 
עלולים לנטות ואפילו לקרוס. גם 

בתים עמידים צפויים לנזק

כל החפצים ישקשקו באלימות, 
וחלק מהרהיטים שאינם 

מקובעים ינועו וייפלו. דלתות 
ייתקעו בשל מעוות במשקופים

רוב האנשים ייבהלו, 
יברחו ויתקשו לעמוד

רעידה חזקה מאוד 0.34—0.18 VII

רעידה  חמורה, הרסנית 0.65—0.34 VIII

מבנים לא עמידים יינזקו מאוד או 
יקרסו. רבי-קומות עלולים להתמוטט 

חלקית או לקרוס. מבנים עמידים 
צפויים לנזק כבד ועלולים לקרוס

רהיטים יועתקו ממקומם בכוח 
וייפלו

האנשים ייפלו לקרקע, 
בהלה כללית 

רעידה  אלימה, מחריבה  1.24—0.65 IX

רעידה קיצונית, נוראה > 1.24 +X

התיאורים המילוליים של חומרת הנזק על פי סקאלת מרקאלי מתייחסים 
תאוצות  והתאמת   – עמיד  ושאינו  עמיד   – מבנים  טיפוסי  לשני  רק 
הקרקע לדרגות החומרה בסקאלה, גם היא מתעלמת מכך שמידת הנזק 
למבנה תלויה במישרין במאפייניו ההנדסיים, כלומר בפגיעּות המבנה 
)ראו מילון מושגים בנספח א'(. לכן, בהתבסס על מחקרים אירופיים 
 )Grünthal et al., 1998( הבוחנים סקאלות חומרה חלופיות למרקאלי
משפיעים  אשר  מבנה  מאפייני  לגבי   413 תקן  הגדרות  על  ובהתבסס 
להתאמה  פשוט  אלגוריתם  זה  במחקר  פיתחנו  פגיעותו,  על  במיוחד 
משופרת של דרגת העוצמה בסקאלת מרקאלי לתאוצת הקרקע על ידי 
התחשבות במאפיינים בסיסיים של מבנה מגורים. היות שהאלגוריתם 
מיועד לשימוש עצמאי על ידי תושבים שברובם אינם מהנדסים, הוא 
כולל התייחסות למאפייני מבנה בסיסיים ופשוטים: גובה המבנה )מספר 
הקומות(, גיל המבנה )כעדות לתקן הבנייה בעת בנייתו( וקיום מאפיינים 
הנדסיים ספציפיים המחזקים או מחלישים את המבנה )מעלית, ממ"ד 
המבנה  במאפייני  ההתחשבות  ואופן  האלגוריתם  מפולשת(.  וקומה 

ובתאוצות המוגדרות בתקן 413 מוסבר להלן:

נתוני הקלט המוזנים לאלגוריתם הם אלה:
המאפשרת  ציון  לנקודת  לתרגום  ניתנת  הכתובת  הבית.  כתובת  א. 
שליפת נתוני תאוצת קרקע מתקן 413 )קלר וחוב', 2011(, ונתוני 
מסלע המאפשרים תיקון התאוצה בהתאם לסוג הקרקע )A – סלע 
D – קרקע  C  – קרקע צפופה או סלע רך,   B – סלע,  קשה,  

.)ASCE, 2006( 413 חרסית רכה; ג"ת 3 של ת"י – E ,קשיחה
גובה המבנה. גובה המבנה משמש מחוון להערכת התדר העצמי  ב. 
)תאוצות  ספקטרלית  תאוצה  של  שונים  לערכים  ורגישותו  שלו 
ככל  פשוט,  עיצוב  בעלי  מבנים  עבור  ככלל,  בתקן(.  הקבועות 
שהבניין גבוה יותר כך התדירות העצמית שלו נמוכה יותר. בתקן 

 ,)PGA, SS, S1( ספקטרליות  תאוצות  שלוש  מוגדרות   413
המשקפות תאוצות קרקע בתדרים שונים )1 הרץ, 3–5 הרץ ותדר 
גבוה, בהתאמה(. ערך PGA משמש כערך התאוצה הקובעת עבור 
מבנים בעלי 1–2 קומות; ערך SS משמש עבור מבנים בעלי 3–5 
קומות )תדר עצמי כ-3 הרץ(, ערך S1 משמש עבור מבנים בעלי 5 

קומות ומעלה )תדר עצמי > 2 הרץ(.
גיל המבנה. תקן הבנייה נכנס לתוקפו לראשונה בשנת 1975, אך  ג. 
נאכף החל מ-1980 )מס' תקן הבנייה 413 – 1980(. התקן שופר 
פעמים אחדות, עד שבשנת 1995 עבר שיפור משמעותי וכלל ניתוח 
מרחבי ומפת תאוצות קרקע )ת"י 413 – 1995, 1998(. מאז 2004 
למודרני  ונחשב  הסתברותי,  סיכונים  ניתוח  על   413 תקן  מבוסס 
נתייחס  התקן,  שיפורי  היסטוריית  לאור  בינלאומי.  בסטנדרט 
באלגוריתם למבנה שנבנה לפני 1980 כמבנה פגיע במיוחד, כלומר 
אחרי  שנבנה  לבית  ואילו  אחרים,  למבנים  יחסית  רב  לנזק  צפוי 
יותר. ההפרדה  1995 כבעל עמידות גבוהה יחסית למבנים ישנים 
בשיפורי  המשמעות  למידת  מתייחסת  העמידות  רמות  שלוש  בין 
התקן ואכיפתו ב-1980 וב-1995 ולמידת נפיצות מבנים מתקופות 
אלו בעיירות הפיתוח בנגב. עם זאת, קביעת שנים אלו כערכי סף 
להערכת עמידות מבנה היא שרירותית במידה מסוימת, ותיבחן שוב 

במחקר המשך.
קיום של מרחב מוגן דירתי )ממ"ד( או מעלית וקיום של קומת  ד. 
קומה  היא  עמודים  קומת  בעוד  מפולשת"(.  )"קומה  עמודים 
בייחוד  אדמה,  ברעידות  המבנה  בעמידות  לפגוע  העלולה  חלשה 
מעלית  או  ממ"ד  העדכני,  התקן  פי  על  נבנו  שלא  ישנים  במבנים 
הם מרכיב סטרוקטורלי חזק בבניין, וקיומם יכול להפחית את הנזק 

בעת רעידת אדמה.
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האלגוריתם מחשב את דרגת הסיכון על פי השלבים האלה: 
קביעת ערך תאוצת הקרקע הרלוונטית. תאוצת הקרקע הרלוונטית  א. 
והיא  ולגובהו,  הבית  למיקום  בהתאם  נקבעת   )PGA, SS, S1(
מתוקנת בהתאם לסוג הקרקע )כמוגדר בת"י 413(. נתוני קרקע 
מנתוני  או  גיאולוגיות  מפות  של   GIS משכבות  לדלייה  ניתנים 
 Zaslavsky – סקרים לכשאלו קיימים )למשל סקרי מיקרוזונציה
מספר  רק  נבחנו  הנוכחי  במאמר   .)et al., 2004, 2005, 2009
רלוונטי,  על מסלע  נבחרות,  בערים  מבנים  טיפוסי  מצומצם של 
גיאולוגיות  מפות  בסיס  על  ידנית  נעשתה  הנתונים  שדליית  כך 
של המכון הגיאולוגי לישראל ולא באמצעות אפליקציה ושכבות 

.GIS
בסקאלת  המורגשת  העוצמה  דרגת  של  ראשונית  קביעה  ב. 
 Cua( מרקאלי. באמצעות המתאם שנקבע במחקר בארצות הברית
לדרגה  הרלוונטית  התאוצה  מותאמת   ,)1 טבלה   ,et al., 2010
העוצמה  של  ראשונית  הערכה  משמשת  וזאת  מרקאלי,  בסקאלת 

המורגשת )חומרת הרעידה והנזק(. 
עבור מבנה  התאמת דרגת העוצמה המורגשת לפי גיל המבנה.  ג. 
המורגשת  העוצמה  הערכת  את  מעלה  האלגוריתם  מ-1980,  ישן 
)MMI(. עבור מבנה חדש מ-1995  בדרגה אחת בסולם מרקאלי 
בין  שנבנו  מבנים  עבור  אחת.  בדרגה  העוצמה  הערכת  מופחתת 
התקופות הללו )1980–1995( לא תועלה או תופחת דרגת החומרה 

המוערכת. 
הנדסיים  מאפיינים  פי  על  המורגשת  העוצמה  דרגת  התאמת  ד. 
של המבנה. קיום של ממ"ד ו/או מעלית מפחית את דרגת החומרה 
מבנה  אם  זאת  לעומת   .)MMI )בסקאלת  אחת  בדרגה  הצפויה 
הצפויה  המורגשת  העוצמה  דרגת  עמודים,  קומת  כולל  המגורים 

תועלה בדרגה אחת.  

כיצד  להבין  כדי  מבנים  בכמה  נתבונן  האלגוריתם  המחשת  לצורך 
החישוב מבוצע עבורם: 

נבחן מבנה הממוקם במצפה רמון על גבי קרקע מסוג A, בעל 3–5 
קומה  עם  אך  מקלט  או  מעלית  ללא  והוא   ,1980 לפני  נבנה  קומות, 
ראשונה מפולשת. תאוצת הקרקע הרלוונטית ביותר, לאחר התחשבות 
בסוג הקרקע, היא  Ss=0.16g. על פי טבלה 1, ערך העוצמה המורגשת 
לדרגת   1 נוסיף   1980 לפני  נבנה  שהמבנה  מאחר   .MMI=6 הוא 
בנוי  שהבניין  והיות   ,MMI=7 הוא  החדש  הערך  ולפיכך  החומרה, 
כך  אחת,  בדרגה  יועלה  הצפויה  המורגשת  העוצמה  ערך  עמודים,  על 

שההערכה הסופית היא MMI=8 )סיכון גבוה(.
 ,)D עבור מבנה דומה הממוקם בקריית שמונה, על גבי קרקע )מסוג
העוצמה  שהערכת  כך   ,Ss=0.8g הוא  הרלוונטי  הקרקע  תאוצת  ערך 
ולאחר   MMI=9 היא  מרקאלי  סולם  פי  על  הראשונית  המורגשת 
התיקון הערכת העוצמה המורגשת היא MMI=11 )סיכון גבוה מאוד(. 

הערכת מוכנות התושב – שאלוני מוכנות  3.2
וארוכים  רבים  שאלונים  הוצעו  ובעולם  בארץ  שונים  במחקרים 
אסון  אירוע  עם  להתמודד  התושב  של  האישית  המוכנות  לבדיקת 
 Bird, 2009  ;2012 וחוב',  )להד  אדמה  רעידת  עם  השאר  בין  טבע, 
 CEG, 2006; Cohen et al., 2013; FEMA, 2013; Kano et al.,
2009(. במחקר הנוכחי צמצמנו את סך השאלות ל-13 שאלות, שמתן 
התשובה עליהן יהיה פשוט לקורא ועם זאת יוכל לספק מידע רב על 
עצמאי  באופן  שיושלם  הסיכוי  את  מעלה  השאלון  תמצות  מוכנותו. 
על ידי תושב המעוניין בביצוע הערכה עצמית של מוכנותו. השאלות 
בהתאם  מנוקדת  מהן  אחת  שכל  שונות,  קטגוריות  לארבע  נחלקות 
להשפעתה על ההתמודדות עם רעידות אדמה, ומתוך כך נגזר המשקל 
המתקבלת  המוכנות  סקאלת   .2 בטבלה  שנראה  כפי  שלה,  היחסי 
)PRE – Personal Readiness Evaluation( מורכבת מציונים בין 
0 )חוסר מוכנות( ל-10 )מוכנות מרבית(. תושב אשר עונה על השאלון 
התוצאות  של  מרחבית  השלכה  מתאפשרת  ובכך  כתובתו,  את  מוסיף 

כפי שיפורט בפרק הדיון.

רכיבי המוכנות במחשבון ההערכה העצמית )PRE( והמשקל  טבלה 2: 

היחסי של כל רכיב 

משקל הרכיברכיב מוכנות

35%מוכנות חומרית/תשתיתית

25%תוכנית פעולה לזמן רעידת אדמה

25%מעורבות וקהילה

15%מודעות ותפיסת חוסן יישובי

)ורמת  המוכנות  של  עצמית  להערכה  פיילוט  בוצע  המחקר  במסגרת 
לנזק( במצפה רמון. שאלוני מוכנות חולקו באמצעות תלמידי  הסיכון 

בית הספר תיכון השלום )במסגרת עבודת חקר(.

מורגשת(  )עוצמה  הנזק  חומרת  הערכת   – תוצאות   .4

ומוכנות התושב 

הערכת חומרת הנזק במבנים טיפוסיים המאפיינים עיירות רבות   4.1
בפריפריה

בעיירות  נפוצים  מבנים  סוגי  בשישה  התמקדנו  המודל  בחינת  לשם 
את  ניתחנו  שעבורם  מיקומים  ארבעה  ובחרנו  בפריפריה,  הפיתוח 
חומרת הנזק בטיפוסי המבנים הללו. טבלה 3 מציגה את רמת העוצמה 
המורגשת המתקבלת על פי האלגוריתם לפי סוג המבנה ותאוצת הקרקע 
הקרקע  לסוג  ובהתאמה  המבנה  למיקום  בהתאם   413 בתקן  המוגדרת 
שעליו הוא בנוי. ניתן לראות כי ברוב הערים שנבדקו קיימים מבנים 

ברמת סיכון גבוהה )רקע צהוב( עד גבוהה מאוד )אדום(. 
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ומייצג   ,)MMI=3–11( מאוד  גדול  המורגשת  העוצמה  ערכי  מנעד 
טיפוסי  בששת  להיגרם  הצפוי  הנזק  ברמת  המשמעותית  השונות  את 
המבנים ובשמונה הסביבות השונות שנבחרו לבחון את האלגוריתם של 
מחשבון הסיכון. הסביבות המוצגות בטבלה 3 כוללות יישובים במרחק 
של 0–50 ק"מ מהעתקי טרנספורם ים המלח )מקור הסיכון הדומיננטי 
 .)E  – לקרקע חרסיתית רכה ,A – במרחב( ומסלע מגוון )מסלע קשה
המנעד הרחב ביותר בתוצאות מתקבל מההבדלים בין טיפוסי המבנים 
)פער של עד 5–6 רמות בין חומרת הנזק הצפוי בבתים שונים באותו 
אתר(. במצפה רמון למשל, צפויה להערכתנו עוצמה מורגשת ברמה של 
MMI=3 בבית חדש, חד-קומתי, עם ממ"ד, ואילו בבית ישן, בן ארבע 
להגיע  העוצמה  צפויה  מעלית/ממ"ד  וללא  מפולשת  קומה  עם  קומות, 
ל-MMI=8, כאשר שני הבתים במיקום דומה ועל סלע זהה. בקריית 
שמונה הפער בעוצמה ובנזק הצפוי בשני מבנים כאלו הוא 5–6 דרגות, 
הערים  בין  השוואה   .MMI=5–10 הוא  המנעד  קשה  סלע  על  למשל 
השונות שנבחנו במחקר מעלה פער גדול המשקף את ההבדלים בערכי 
תאוצת הקרקע, הן בשל המרחק מההעתקים הפעילים והן בשל קיומה 
המבנים  כל  שם  רמון  במצפה  למעט  מהערים,  בחלק  רכה  קרקע  של 

שנבחנו ממוקמים על סלע קשה, סוג A. כך למשל חומרת הנזק הצפוי 
למבנה במצפה רמון )MMI=3–8( קטנה ב-1–3 רמות מחומרת הנזק 
הצפוי לטיפוס מבנה דומה בקריית שמונה )MMI=5–11( או באילת 

.)MMI=4–11(
מסוג  בייחוד  מושפעת  למבנה  הצפוי  הנזק  חומרת  הערכת  כצפוי, 
ובמידה   ,)DMMI=2( מהבקע  ומהמרחק   )DMMI=5–6( המבנה 
פחותה אך עדיין משמעותית מאוד מסוג הסלע )DMMI=1(. עם זאת 
סביבות  ושקיימות  מבנים  רבים של  סוגים  עוד  לב שיש  לשים  חשוב 
וכיול  פיתוח  שלב  שהוא  המחקר,  של  זה  בשלב  נבחנו  שלא  רבות 

האלגוריתם וביצוע פיילוט לבדיקת ממשק המשתמש. 

הערכת המוכנות המשפחתית – מצפה רמון  4.2
האוכלוסייה  רמון.  מכתש  שפת  על   1965 בשנת  הוקמה  רמון  מצפה 
אב(.  בתי  )כ-1,300  תושבים  כ-5,200  ומונה  מאוד,  מגוונת  בעיירה 
בשנות  שהוקמו  משיכונים  ביותר:  מגוון  בעיירה  השכונות  אופי  גם 
החמישים והשישים ועד בתי קרקע פרטיים וחדשים. איור 2 מציג את 
תוצאות שאלוני ההיערכות שחולקו במצפה רמון. השאלון מעריך את 

האלגוריתם  באמצעות  שחושב  כפי  בארץ,  שונות  ובערים  רמון  במצפה  נפוצים  מבנים  טיפוסי  בשישה  )חּומרה(  מורגשת  עוצמה  טבלה 3: 

להערכה עצמית של "סיכון לנזק" ובהתייחס לנתוני הרעידה המרבית המוגדרת בתקן 413. צבעי הטבלה מדגישים את מידת הסיכון לנזק 

— כחול )נמוך(, ירוק )בינוני(, צהוב )גבוה( ואדום )גבוה מאוד(.

מאפייני 
מבנה 

עיר
)וסוג קרקע(

1–2 קומות, אחרי 
1995, יש מעלית/

ממ"ד, ללא עמודים

קומה אחת, 1990–1992, 
ללא מעלית/ממ"ד, ללא 

עמודים

קומה אחת, לפני 
1980, ללא ממ"ד, 

ללא עמודים

3 קומות, לפני 1980, 
ללא מעלית/ממ"ד, 

ללא עמודים

3–5 קמות, 1995-1980, 
ללא מעלית/ממ"ד, בנוי 

על עמודים

3–5 קומות, לפני 1980, 
ללא מעלית או ממ"ד, 

בנוי על עמודים

)A( מצפה רמון

 PGA=0.06g

Ss=0.16g

356778

)A( ערד

 PGA=0.1g

Ss=0.25g

467889

)A( אילת

 PGA=0.16g

Ss=0.4g

4679910

)D( ערד

 PGA=0.19g

Ss=0.48g

5789910

)A( קריית שמונה

 PGA=0.2g

Ss=0.49g

5789910

)D( אילת

 PGA=0.28g

Ss=0.7g

578101011

)D( קריית שמונה

 PGA=0.33g

Ss=0.8g

578101011

)E( קריית שמונה

 PGA=0.36g

Ss=0.89g

689101011
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מידת המוכנות האישית/משפחתית בלבד, ללא קשר לסוג מבנה המגורים 
ולעמידותו. ניתן לראות כי מרבית בתי האב )86%( שהשתתפו בסקר 
)PRE=2–6(, כאשר הממוצע  העידו על היערכות נמוכה עד בינונית 
המחשבון  אפליקציית   .PRE=4.5-ל קרוב  והחציון   PRE=4.7 הוא 
להערכה עצמית של מוכנות מתוכננת כך שתזהה בתשובות כל תושב 

נקודות חולשה במוכנותו, ותציע לו לשפר את מוכנותו. 
13 השאלות בסקר המוכנות )נספח ב'( זוהו נושאים אחדים  מתוך 
הניתנים לשיפור בהשקעה צנועה, למשל קניית ערכת עזרה ראשונה, 
והגדרת תוכנית משפחתית להתנהגות בזמן  הצטיידות במצרכי חירום 
חירום. נושאים אלו ידגיש המחשבון בהמלצותיו לתושב. אנו מקווים 
שהעובדה שהמשוב המיידי מותאם אישית ואף מציע פעולות ישימות 
מוכנותו.  את  ולשפר  לפעול  התושב  את  תעודד  המוכנות,  לשיפור 
תבנית מרחבית שכונתית של מידת מוכנות הקהילה והתאמה בינה לבין 

תפרוסת חומרת הנזק ביישוב מוצגות בפרק הדיון.  

תוצאות  התפלגות  רמון.  במצפה  לחירום  אישית/משפחתית  מוכנות  איור 2: 
הערכת המוכנות )PRE( בסקר של 92 בתי אב ביישוב. הערך הממוצע 

 PRE=4.7 הוא

5.  דיון 

מגבלות הכלי להערכה עצמית של סיכון ושל מוכנות  5.1
הקושרים  רבים  מחקרים  על  מבוסס  הסיכון  להערכת  האלגוריתם 
הנזק  חומרת  ולבין  המורגשת  העוצמה  לבין  הקרקע  תאוצת  בין 
 Atkinson and( המותאמת  מרקאלי  בסקאלת  המוגדרים  המבני, 
היות   .)Kaka, 2007; Cua et al., 2010; Worden et al., 2012
ויתר  המורגשת  לעוצמה  מדויק  לא  אינדיקטור  היא  הקרקע  שתאוצת 
האלגוריתם   ,)Grünthal et al., 1998( למבנים  הנזק  למידת  כן  על 
הסיכון  חומרת  רק להמחשת  אלא  מדויקת  להערכה  יכול לשמש  אינו 
הנזק באלגוריתם  נוסף לכך, הערכת חומרת  ואיכותני.  באופן מופשט 
המוצע מתחשבת במספר הקומות, בשנת הבנייה ובמרכיבים הנדסיים 

והשפעתם  הללו  המאפיינים  במבנה.  מעלית(  ממ"ד,  מפולשת,  )קומה 
על פגיעּות או עמידּות של מבנה מבוססים על דגשי תכנון מתקן 413 
 ;2018 העורף,  )פיקוד  העורף  פיקוד  של  הרחב  לקהל  הגדרות  ועל 
Eqred, 2013(, אך הם אינם בבחינת חישוב הנדסי של פגיעּות המבנה. 
במאפייני  רק  מתחשב  הוא  הציבור,  לשימוש  נועד  מאחר שהמחשבון 
בנייה פשוטים ונגישים שכל תושב יוכל להגדירם עבור ביתו ולהזינם 
במחשבון הסיכון. מובן שאיכות ההערכה תלויה ביכולת הנשאל להגדיר 
גם  רבה  במידה  תלויה  מבנה  כל  של  בפועל  העמידות  אלו.  מאפיינים 
הבנייה,  איכות  למשל   – לציבור  לבקש בשאלון  בנתונים שאי-אפשר 
קיום ליקויי בנייה ובלאי, שקיעת יסודות המבנה, מאפיינים אדריכליים 
תאוצת  נתוני  התאמת  אופן  ולבסוף,  הלאה.  וכן  מבנה  לכל  ייחודיים 
הקרקע המוגדרים בתקן 413 לכדי רמת חומרה בסקאלת מרקאלי מוצע 
חומרת  של  עצמית  להערכה  שמתאים  איכותני  באופן  לראשונה  כאן 
נזק ולהמחשה של הסיכון: חלוקה ל-4 דרגות סיכון, ולא 12 כפי שיש 
היא  המפותח  הכלי  חשיבות  כי  מדגישים  אנו  לכן  מרקאלי.  בסקאלת 
בהנגשה ובהפעלת התושב לביצוע הערכה עצמית, ולא ככלי להערכה 

הנדסית או לחיזוי נזק צפוי.  

ככלי  לסיכון  אישית  מוכנות  בין  התאמה  למיפוי  פוטנציאל   5.2
לשיפור מוכנות יישובית 

שהאוכלוסייה  כצפוי  מראים  רמון  במצפה  הראשוני  המחקר  ממצאי 
לנזק  הסיכון  וכי  אסון,  עם  להתמודדות  מיטבי  באופן  מוכנה  אינה 
3(. יתר על כן, הממצאים מראים  בבתי מגורים הוא משמעותי )איור 
וכי  אחידים,  אינם  היישוב  בתוך  הצפוי  והנזק  המוכנות  תפרוסת  כי 
בשתי  אי-המוכנות.  לרמת  הנזק  חומרת  בין  במידת-מה  התאמה  יש 
שכונות המורכבות בעיקר מבתי דירות ישנים בני 3–5 קומות עם קומה 
פחות  מוכנה  האוכלוסייה  כי  מצאנו  ומעלית,  ממ"דים  וללא  מפולשת 
זאת,  לעומת   .)MMI=8; PRE=3.9( חירום  מצב  עם  להתמודדות 
בשכונות החדשות של מצפה רמון המבנים חדשים יותר ופגיעים פחות, 
ולכן חומרת הנזק הצפוי נמוכה יותר )MMI=3–5( ובד בבד מוכנות 
האוכלוסייה טובה יותר )PRE=5.2(. איור 3 מדגים כיצד ניתוח מרחבי 
נתוני  לבין  לנזק  הסיכון  נתוני  בין  מחבר  אשר  השכונה,  ברזולוציית 
הזדמנויות  ולזהות  חדשות  תובנות  לייצר  יכול  האוכלוסייה,  מוכנות 

לשיפור המוכנות. 
)כמו  השונות  השכונות  בין  דמוגרפיים  הבדלים  עוד  שישנם  מובן 
בשאלון  כלולים  ואינם  מוכנות,  על  המשפיעים  בריאותי(,  ומצב  גיל 
המוכנות, והבדלים דמוגרפיים ואחרים היכולים להשפיע באופן מקומי 
על תוכניות החירום. באופן כללי התוצאות מבהירות כי איתור נקודות 
)והאוכלוסייה(  יישוב בהתאם למאפייני השכונות  וחוזק בתוך  תורפה 
יתרום לגיבוש תוכנית חירום יעילה ולחיזוק החוסן הקהילתי במרחב כולו.



      31 הנעת הציבור להיערכות: הערכה עצמית של סיכון ושל מוכנות לחירום

6.  סיכום

שתי  בין  מחבר  אדמה  רעידת  לקראת  המוכנות  לשיפור  המוצע  הכלי 
רמות של היערכות: אישית-משפחתית ואזורית, כלומר רמת העירייה 
לעיריות  מאפשר  הכלי  האזורית  ברמה  המקומית/אזורית.  הרשות  או 
ולמועצות מיפוי של חומרת הנזק העלול להיגרם ושל מוכנות התושבים 
3(. בכך מספק הכלי דרך לזיהוי  ברזולוציית השכונה והיישוב )איור 
יכול לשמש  ובתוכניות החירום. הכלי  היישובי  נקודות תורפה בחוסן 
גם פלטפורמה עבור הרשויות לעודד את התושבים להיערכות פעילה 
ולמעורבות ולהיכרות עם תוכניות החירום היישוביות. ברמה האישית 
אינטואיטיבי  באופן  להבין  האוכלוסייה  לכלל  צוהר  פותח  זה  מחקר 
ופשוט יחסית את חומרת הנזק העלול להיגרם לביתם ולשכונה שלהם 
לכך  נוסף  הבנייה.  בתקן  המתוארת  בעוצמה  רעידה  תתרחש  אם 
האפליקציה תאפשר לכל תושב להעריך את מידת מוכנותו למצב חירום 
ובנות ביצוע לגבי דרכים לשפר  ולקבל המלצות מותאמות אישית  זה 
את מוכנותו למצב החירום. לבסוף האפליקציה שבפיתוח תאסוף מידע 
חשוב למועצות ולרשויות ולגופי המחקר העוסקים בהיערכות לחירום, 
ההיערכות  במאמצי  נוספים  שיפורים  בעתיד  יאפשר  שבתקווה  מידע 

ובגיבוש תוכניות חירום מקומיות ולאומיות. 

תודות

תרומתו  ועל  הערותיו  על  סלמון  עמוס  לד"ר  מודים  המחברים   -
לשיפור המאמר בתהליך השיפוט.

המחברים מודים לתלמידי תיכון השלום במצפה רמון אשר השתתפו   -
בשלבים שונים של המחקר כחלק משיתוף פעולה בין מרכז מדע ים 
המלח והערבה והנחיית התלמידים בעבודת גמר: אביתר שטיינברג, 

עדי ג'רפי, אלמוג כרמי, סתיו ברמי ואהרון איזייב.
המחברים מודים למשרד המדע והטכנולוגיה על התמיכה במחקר   -

ובחוקרים.
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נספח  א': מילון מושגים

 .)moment magnitude( מומנט(  )מגניטודת  מגניטודה   .1
מדד המתאר את גודלה של רעידת אדמה כתלות בכמות האנרגיה 
התכונות  על  מבוססת  מומנט  מגניטודת  בה.  המשתחררת 
למכפלת  שווה  הסיסמי  המומנט  עצמה.  הרעידה  של  הפיזיקליות 
קשיחות המסלע במוקד הרעידה במידת ההעתקה הממוצעת בעת 
הרעידה ובגודל משטח מהעתק. סולם מגניטודה זה פותח בארצות 
סולם  כדוגמת  ישנים  סולמות  והוא שיפור משמעותי של  ב1979 
ריכטר, אשר התבססו על מדידה של התנועה המקסימלית שנקלטה 

בסיסמוגרף במרחק נתון ממקור הרעידה. 
עוצמה מורגשת )חּומרה( של רעידת אדמה )intensity(. מידת   .2
ההשפעה והנזק שנגרמו בשל רעידת אדמה במקום מסוים. סולם 
החומרה מורכב מסדרת תגובות/תצפיות המורגשות או נצפות, כגון 
תחושות של אנשים, תנועה של רהיטים, נזק למבנים ותשתיות – 
מנזק שטחי ועד להרסני ביותר. סולמות חומרה בשימוש בעולם 
 The modified Mercalli( כוללים את סולם מרקאלי המתוקן 
באירופה  שפותח   98EMS סולם   ,)Intensity scale MMI
 Grünthal et al.,  ;2011 )סלמון,  בישראל  אומץ  ולאחרונה 
 JMA – Japan Meteorological( וסולם שינדו היפני   )1998

.)Seismic Intensity Scale –Agency
שעלול  הנזק  חומרת  פוטנציאל   .)seismic risk( סיסמי  סיכון   .3
להיגרם כתוצאה מרעידת אדמה ותופעות הטבע הנלוות לה. הנזק 
במונחי  מחושב  הסיכון  ובתשתיות.  ברכוש  באדם,  פגיעה  כולל 
לנזק  ולגרום  מזיק עלול להתרחש  הסתברות לכך שאירוע טבעי 

בפרק זמן נתון, והוא מחושב כתוצאת המכפלה הבאה:
סיכון = סכנה * פגיעות * מצאי

הפוטנציאל שאירוע   .)natural hazard( סיכון(  )גורם  סכנה   .4
פוגעני/הרסני כגון רעידת אדמה יתרחש ויגרום נזק לאדם, למבנים 
או לתשתיות. תיאור גורם הסיכון כולל את הסתברות התרחשותו, 
את מיקומו ואת עוצמתו. בהגדרת סיכון סיסמי – ההסתברות תלויה 
הפוטנציאליים,  הרעידה  במקורות  הסיסמית  הפעילות  במאפייני 
נוספים,  ומאפיינים  עומקו  הקרע,  תוואי  ידי  על  מתואר  המיקום 

והעוצמה מתוארת על ידי מגניטודת מומנט.
הקרקע  תנודות  עוצמת  בין  הקשר   .)vulnerability( פגיעות   .5
של  הנדסי  לתיאור  משמש  פגיעות  המושג  הצפוי.  הנזק  ומידת 
לכל  שונים.  עוצמה  ומדדי  ספקטרליות  בתאוצות  מבנים  עמידות 
מבנה ניתן לחשב עקומת שבירות )fragility curve(, המתארת 
את הסיכוי לנזקים בדרגות חומרה שונות  עבור כל סוג ועוצמה 
של תנודת קרקע. המושג פגיעות משמש גם לבטא את הסבירות 
בעוצמה  קרקע  מתנודות  כתוצאה  כלכלי  לנזק  או  באדם  לפגיעה 

נתונה. 
כי  ייתכן  אשר  סחורה  או  רכוש  מבנים,   .)inventory( מצאי   .6
תמחור  את  כולל  המצאי  תיאור  אדמה.  מרעידת  כתוצאה  יינזקו 

העלות )cost( של כל מה שחשוף לפגיעה בעת רעידת אדמה. 

נספח ב': שאלות סקר מוכנות משפחתית לחירום 

שאלות הנוגעות לתשתית הביתית )3.5 נק'(
האם יש בביתך או אצל שכן מטף כיבוי אש?  .1

כן/לא/יש לשכן  לא יודע  
האם יש בביתך או אצל שכן מצרכי חירום )מים, אוכל, תרופות(?  .2

כן/לא/יש לשכן  לא יודע  
האם יש בביתך או אצל שכן ערכת עזרה ראשונה?  .3

כן/לא/יש לשכן  לא יודע  
האם יש בביתך או אצל שכן גנרטור או פאנל חשמל סולרי?  .4

כן/לא/ יש לשכן  לא יודע  

שאלות הנוגעות לתוכנית חירום )2.5 נק'(
האם בני ביתך יודעים מה לעשות בזמן רעידת אדמה?  .5

כן/לא/חלקנו כן אך לא כולם  
האם בני ביתך יודעים לאן ללכת לאחר רעידת אדמה ואיך ליצור   .6

קשר עם בני המשפחה?
כן/לא/חלקנו כן אך לא כולם  

או  למקלט  או  לרופא  ברגל  ללכת  מסוגלים  ביתך  בני  כל  האם   .7
למקום כינוס ביישובכם?

כן/לא/חלקנו כן אך לא כולם  

שאלות הנוגעות לקהילה ולמעורבות )2.5 נק'(
או התנדב לאחרונה  חירום  לכוחות  בביתך משתייך  מישהו  האם   .8

בצוות היערכות או התמודדות עם מצב חרום?
כן/לא/בעבר – לפני יותר מ-3 שנים  

האם מישהו מבני ביתך השתתף לאחרונה בקורס עזרה ראשונה או   .9
בהכשרה של פיקוד העורף לצוותי חירום?

כן/לא/בעבר – לפני יותר מ-3 שנים  
)אנשי  חירום  בזמן  לעזור  שיכולים  אנשים  יש  שכניך  בין  האם   .10

רפואה, חילוץ והצלה וכדומה(?
כן/לא/לא יודע  

שאלות הנוגעות למודעות ולתפיסת סיכון )1.5 נק'(
למשפחתך  שתסייע  חירום  לשעת  תוכנית  יש  למועצה  האם   .11

ולקהילתך?
כן/לא/לא יודע  

האם בחודש האחרון נחשפת למודעות המעודדות היערכות פעילה   .12
של הציבור לקראת מצב חירום?

כן/לא/לא יודע  
סופת  הוריקן,  אדמה,  כרעידת  טבע  אסון  חווית  פעם  אי  האם   .13

שלגים?
כן/לא/לפני שנים רבות  
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