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המאמר מסכם את המתודולוגיה, הממצאים והמסקנות של מחקר שנערך לאחרונה על יעילותם של שיעורי היערכות לרעידות 
אדמה, שנלמדו במסגרת תוכנית חינוכית לאומית להיערכות למצבי חירום שונים. מטרת שיעורי ההיערכות, המופעלים בשיתוף 
פעולה בין פיקוד העורף לבין משרד החינוך, היא לחנך תלמידים על אודות הסיכונים של רעידות אדמה ועל דרכים מעשיות עבור 
– כיצד להתכונן לאירוע סיסמי משמעותי וכיצד להתנהג במהלכו ולאחריו.  קהילת בית הספר – סגל, תלמידים ומשפחותיהם 
מטרת התוכנית היא להפוך את התלמידים ל"סוכני היערכות" מקומיים על ידי העברת הידע הנרכש למשפחותיהם ולקהילותיהם. 
שנמסר  החומר  שבה  המידה  ואת  השיעורים  איכות  את  וכמותיות  איכותניות  מחקר  מתודולוגיות  שילוב  בעזרת  בחן  המחקר 
התלמידים.  ובבתי  הספר  בבתי  אדמה  לרעידות  והמוכנות  ההיערכות  רמות  על  בפועל  והשפיע  הלאה  הועבר  אכן  לתלמידים 
החוקרים מצביעים על ליקויים ארגוניים ופדגוגיים ומציעים מגוון עדכונים לתוכנית, שמטרתם שיפור מידת הפנמת הידע בקרב 
ישראל.  כדי התייחסות ספציפית להרכב הקהילות בפריפריה הדרומית של  תוך  ובהמשך לכך בקרב משפחותיהם,  התלמידים 
יישומן ברמה  לבין  סיכונים  לאומיות להפחתת  בין אסטרטגיות  אוניברסלי  הנראה  ככל  לפער  וההמלצות מתייחסים  הממצאים 
המקומית. לאור זאת, התובנות המוצגות במחקר זה יכולות לתרום גם לשיפור תוכניות לאומיות דומות להיערכות למצבי חירום.
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The article summarizes the methodology, findings and conclusions from a recent study on the efficacy of 
earthquake education lessons taught within the context of the nationwide emergency preparation program in 
Israel. Jointly operated by the Israeli Home Front Command and the Israeli Ministry of Education, the lessons 
intend to educate students on the risks of earthquakes and ways for the school public (staff, students and their 
families) to prepare for and behave during and after a major seismic event. The program intends for the students 
to become residential ‘readiness agents’ by relaying the knowledge they acquired on earthquake preparations 
within their familial-community settings. Combining qualitative and quantitative research methodologies, the 
study verified the quality of the lessons and the degree to which what was taught to the students was indeed 
conveyed onward, ultimately impacting on earthquake preparedness levels within their home-front context. The 
researchers identified both organizational and pedagogical program shortcomings and offer varied suggestions 
for updating the program with the objective of improving overall knowledge retention rates among the students 
and ultimately their families. While specifically pertaining to the composite of communities in the southern 
Israeli periphery, the findings and suggestions relate to a seemingly universal gap between pre-conceived 
national mitigation strategies and the practicalities of their implementation on a local level. As such, the insights 
acquired from this study may be useful for improving other similarly challenged national disaster readiness 
education programs.
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1. הרקע למחקר: חינוך להיערכות לרעידות אדמה בישראל

הגבול המזרחי של המדינה הוא גבול טקטוני פעיל שלאורכו התרחשו 
 ,(6.0 > M) לאורך ההיסטוריה עשרות רעידות אדמה (רעא"ד) גדולות

שחלקן אף גרמו לנזק ולנפגעים בכל הארץ (איור 1, 2, 3).

סיכונים סיסמיים בישראל — מפת תאוצות קרקע מרביות הצפויות  איור 1: 
להתרחש בסבירות של 10% ב-50 שנה )מתוך תקן 413(

האיום הממשי של רעידת אדמה עוצמתית הביא בעשורים האחרונים 
בנוגע  האוכלוסייה  בקרב  והידע  המודעות  רמת  בהגברת  לצורך 
להתנהגות ולהתמודדות נכונה עם רעידות אדמה. מטרת ההיערכות היא 
לשפר את יכולת התפקוד בשעת אסון כאשר צפויים תנאים קיצוניים 
את  ומיפו  הגדירו  כבר  שחוקרים  אף  הסדירות.  המערכות  וקריסת 
הסיכון הצפוי, וקיימות שלל עדויות היסטוריות על רעידות הרסניות, 
נראה שהציבור עדיין אינו די פעיל בנושא. מתוך כך נראה שהאתגר 
לאנשים  לגרום  הוא  אדמה  לרעידת  להיערך  הציבור  בהנעת  המרכזי 
איום אמורפי, שרוב הסיכויים שאינם מכירים אותו  להתכונן לקראת 

לפרטיו ושמעולם לא חוו אירוע מסוג זה.
הנושא  לגבי  ציבורית  אכפתיות  להצמיח  המצב,  את  לשפר  בניסיון 
תוכנית  ישראל  מדינת  בנתה  פעיל,  באופן  להיערך  לאנשים  ולגרום 
לימודית רב-גילית להיערכות כוללנית, המיועדת לספק לקהילות בתי 
הספר – המורים, התלמידים ומשפחותיהם – הנחיות למצבי חירום. בין 
השאר תוכנית זו מלמדת איך להיערך לפני רעידת אדמה, וכיצד לפעול 

תוך כדי רעידת האדמה ומיד לאחריה. תוכנית זו נוצרה בשיתוף פעולה 
בין פיקוד העורף לבין משרד החינוך, ובה מועברות הדרכות בכיתות ה' 
על ידי מורות חיילות של פיקוד העורף הנקראות "מדריכות אוכלוסייה 

לשעת חירום" (מאלש"חיות).

פעילות סיסמית בארץ מאז 1984 )מאתר המכון הגיאופיזי( איור 2: 

לפיקוד העורף (פקע"ר) יש תפקיד חשוב במערך העברת שיעורי 
היערכות לציבור הכללי ולתלמידים בפרט. התוכנית הרב-גילית נבנתה 
יועצים ומומחים לחינוך  בעשור הראשון של שנות האלפיים בשיתוף 
לרעידות  נוגעת  אינה  זו  תוכנית  החינוך.  ומשרד  בפקע''ר  להיערכות 
אדמה בלבד, אלא היא כוללת היערכות למצבי חרום שונים, כגון טילים 

ושריפות.
התוכנית מיועדת לכל הגילאים, ומופעלת בכיתות ב', ג', ה', ז', ט' 
ו-י"א. בכיתה ה' החומר מועבר בהרחבה על ידי מאלש"חיות, ובשאר 
שמים  ההוראה  מערכי  התכנים.  את  ללמד  המורים  באחריות  הכיתות 
דגש על מוכנות ועל הפנמת סדר פעולות ברמה האישית. התוכנית בנויה 
כך שמעבר לשיפור ברמת המודעות של התלמידים, חשיפתם לחומר 
הלימוד אמורה לדרבן אותם להיות סוכני היערכות לשעת חירום בקרב 

משפחותיהם.
גם מורי בית הספר שותפים לתוכנית. לפני קיום השיעורים אמורות 
בחומר  אותם  ולעדכן  והמחנכים  המורים  עם  לדון  המאלש"חיות 
על  שוטפת  והכשרה  עדכונים  להם  ולתת  אדמה,  לרעידת  מוכנות  על 
התנהגות נכונה במצבי חירום שונים ולגבי סדר הפעולות שיש לנקוט 

בזמן רעידת אדמה.
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התוכנית בנויה על לימוד עיוני המתאר את הרקע לרעידות האדמה, 
בזמן  האדמה,  רעידת  לקראת  לפעול  כיצד  הוראות מעשיות  גביו  ועל 
הרעידה ולאחריה, מתוך תפיסה שהבנת התיאוריה נצרכת כדי להפנים 
בעת  יותר  מודעת  לתגובה  יוביל  דבר  של  שבסופו  המעשי,  הצד  את 
ההנחיות  את  להטמיע  מנת  על  תרגולים  נעשים  ההדרכה  בתום  אסון. 

בקרב התלמידים.
מעבר לסרטון קצר על הרעידה בטורקיה בשנת 1999 שפותח את 
השיעור, אופן הלימוד מתבסס בעיקר על שיטות פרונטליות כגון הקראת 
בחוברת.  קצרים  תרגילים  וכמה  פלקטים  הצגת  הרצאה,  טקסטים, 
זמינות לכל  חוברות הדרכה לבתי הספר שיהיו  פקע"ר אחראי לספק 
מצע  משמשות  וגם  בשיעורים  לשימוש  מיועדות  החוברות   תלמיד. 
דיווחי  פי  על  ההיערכות.  נושאי  על  ההורים  עם  מובנית  לפעילות 

התלמידים, החוברות טובות, מהנות ומותאמות לילדים.

נזקים למלון "וינטר פאלס" ביריחו בעקבות רעידת אדמה שהתרחשה  איור 3: 
שנרשמה  באזור  הראשונות  האדמה  מרעידות  אחת  ב-11.7.1927, 
המלח,  ים  בצפון  היה  המוקד  מודרניות.  סיסמיות  שיטות  בעזרת 

ועוצמת הרעש הגיעה ל-6.2 )מתוך ויקי מדיה( 

2. מתודולוגיה

א. מבדק אתנוגרפי בכיתות ה'
המאמר מתאר מחקר שנערך על ידי חוקרי מו''פ מדבר וים המלח בסיוע 
משרד המדע והטכנולוגיה. המחקר נועד לבחון את יעילותם של שיעורי 
שיעורים  הדרומית,  בפריפריה  ספר  בבתי  אדמה  לרעידות  היערכות 
לאומית  חינוכית  תוכנית  הרב-גילית,  התוכנית  במסגרת  הנלמדים 

להיערכות למצבי חירום שונים.
רמון  מצפה  ביישוב  אילת,  בעיר   – הארץ  בדרום  התנהל  המחקר 
שיטות  הצלבת  כדי  תוך   – המלח  ובים  בערבה  הכפרית  ובהתיישבות 
יכולת  את  לשפר  דרכים  לאתר  במטרה  וכמותיות  איכותניות  מחקר 
לרעידות  ההיערכות  מידת  ואת  המודעות  רמת  את  להגביר  התוכנית 

אדמה.
בחסות משרד המדע ובתיאום עם הוועדה הבין-משרדית להיערכות 
לרעידת אדמה בישראל, בחן צוות בין-תחומי של חוקרים ממרכז מדע 
התוכנית  ניהול  אופן  את   2016–2014 השנים  בין  והערבה  המלח  ים 
קליטת  מידת  אחר  עקבו  החוקרים  המקומי.  ובמישור  הלאומי  ברובד 
החומר הנלמד בשיעורי היערכות לרעידות אדמה של תלמידי כיתות ה' 

וח' בבתי ספר בפריפריה הדרומית.

מדריכי  של  החינוכית  ההתערבות  יעילות  נבדקה  הראשון  בשלב 
פיקוד העורף במסגרת כיתות ה' בבתי ספר במרחב המחקר. החוקרים 
בחנו את רמת הפנמת תוכן התוכנית ואת הנחיות ההיערכות בקרב סגל 
בתי הספר, תלמידים והוריהם. בשלב השני, מתוך הכרה בצורך להחדיר 
את ההשפעה ארוכת-הטווח של התוכנית על קהילת בתי הספר, פותחה 
תוכנית משלימה עבור כיתות ח', שכבת גיל שאינה משתתפת בתוכנית 
הגיאוגרפיה  שיעורי  במסגרת  אדמה  רעידות  על  לומדת  אך  הארצית 
השוטפים. גם כאן, בשילוב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות, נבחנו 

הצלחת הוראת התוכנית ומידת הפנמת החומר בקרב התלמידים.
איכותנית  מחקר  שיטת  ובשילוב  שלבים  בשני  בוצע  המחקר 
(אתנוגרפיה) עם כמותית (סדרת שאלונים). ניתוח הממצאים שהתקבלו 
סייע לחוקרים לזהות שורה של נושאים ארגוניים ופדגוגיים שמעכבים 
את הפנמת נוהלי ההיערכות בקרב התלמידים ואת הפצת הידע הנרכש 
הלאה למשפחותיהם. המאמר דן בליקויים שזוהו בתחומים הללו, ומציע 
שורה של עדכונים ושיפורים בני ביצוע, שיעזרו לחדד את הניהול ואת 
הפיקוח על התוכנית ולחדש את מהלכי השיעורים. אף שמדובר במחקר 
על קהילות בפריפריה הדרומית בישראל, שיטת המחקר, איסוף המידע 
וניתוחו, התובנות מהממצאים וההצעות לייעול הפעלת התוכנית תוך כדי 
חידוש התוכנים החינוכיים – כל אלה מתאימים ככל הנראה גם לפערים 
אוניברסליים הקיימים בין תכנון אסטרטגיות ארציות להיערכות לבין 
יישומן ברמה המקומית. ככאלה, תוצרי המחקר עשויים להועיל לאיתור 
ולהגברת היעילות של תוכניות לחינוך להיערכות  שיפורים מתאימים 

לאסונות ומצבי חירום במקומות אחרים בהקשרים מקבילים.
החוקרים ערכו עבודת שדה איכותנית ב-23 כיתות ב-11 בתי ספר 
במרחב המחקר. במהלך שנת הלימודים תשע"ה–תשע"ו קיימו החוקרים 
תצפיות משתתפות בהתערבות החינוכית של פיקוד העורף בכיתות ה' 
החוקרים  הרב-גילית.  התוכנית  במסגרת  במרחב המחקר  הספר  בבתי 
גם צפו בתרגולים לרעידות אדמה שהיו קשורים לשיעורים, כדי לבחון 
את טיבם ואף לבחון אם בוצע בתרגיל מה שנלמד בכיתה. נוסף לכך 
אספו החוקרים מידע אתנוגרפי דרך שיחות וראיונות מובנים עם שלל 
אחראי  מנהלים,  המורים,  צוותי  לרבות  המחקר  במרחב  מידענים  של 
תלמידים  והורי  העורף,  פיקוד  של  מאלש"חיות  הספר,  בבתי  ביטחון 
בעלי תפקידים  ראיינו  גם  בגזרת המחקר. החוקרים  מיישובים שונים 
מהמגזר הציבורי והפרטי-מקצועי, הקשורים בעבר או בהווה לפיתוח 

ולניהול של התוכנית הרב-גילית.
עבודת  החוקרים  ערכו  האתנוגרפית  השדה  עבודת  עם  בבד  בד 
שדה כמותית שכללה חלוקת סדרה של שאלונים לתלמידים לפני קיום 
שיעורי ההיערכות בכיתה. השאלונים חולקו גם מיד אחרי השיעורים, 
של  הידע  בין  השוואה  לערוך  כדי  מכן,  לאחר  חודשים  שלושה  וכן 
התלמידים לפני ההתערבות של פקע''ר ואחריה. לאורך המבדק פיקחו 
וח'  ה'  בכיתות  לתלמידים  שאלונים  כ-2,000  של  מילוי  על  החוקרים 
שנכחו בשיעורי היערכות לרעידות אדמה. השאלונים של "לפני" ו"מיד 
אחרי" כללו שאלות פתוחות על הרקע של התלמידים ושאלות סגורות 
7). לשאלון שהוגש אחרי שלושה חודשים נוספו חמש שאלות  (איור 
על  הערות  לכתוב  התלמידים  יכלו  שבהן  פתוחות,  וארבע  סגורות 
השיעורים. החוקרים גם הפיצו שאלונים להורים וקיימו עימם שיחות 
בניסיון להבחין עד כמה המסרים המרכזיים מהשיעורים הועברו לרובד 
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 Goodall,) המשפחה, ואם בוצעה פעילות להיערכות בקרב בני הבית
.(2013

השאלונים מולאו בכיתות המחשב של בתי הספר, והמידע הוזן ורוכז 
ולזהות  השוואות  לערוך  שִאפשר  סטטיסטי  ניתוח  בתוכנית  לטבלאות 
והבחנה  מיון  יעיל,  איסוף  ִאפשר  השאלונים  ניתוח  בתשובות.  מגמות 
שיטתית של מידע כמותי, שסיפקו הבנה אובייקטיבית, עדכנית ורחבת-
היקף על המודעות ועל המוכנות לרעידות אדמה של התלמידים במרחב 
ניתוח המידע הכמותי קיבלה  המחקר. תמונת המצב שנוצרה בעקבות 
ביסוס נוסף מהמידע האתנוגרפי שנאסף בעבודת השדה, ותרמה לגיבוש 
לרעידת  ההיערכות  נוהלי  של  ההפנמה  לשיפור  הצעות  של  מארג 
אדמה של קהילת בתי הספר. המשך המאמר מפרט את הממצאים ואת 
ההמלצות, ומסכם בהצעה להטבת עתיד התוכנית בעזרת חינוך-מעורב-

טכנולוגיה.

ב. הרחבת המחקר לכיתה ח' ובניית תוכנית לימודים 
ה'  בכיתות  להתמקד  הציעה  המקורית  המחקר  תוכנית  שצוין,  כפי 
בלבד, אך במהלך עבודת השדה זוהה פער במאמצי ההיערכות בכיתות 
ההמשך. נוכח זאת בנו חוקרי מרכז המדע – גיאולוגים, אנתרופולוגים 
"היערכות  בנושא  ח'  כיתה  לתלמידי  חינוך  תוכנית   – חינוך  ואנשי 
הנעת  "מוכנים?!  המחקר  במסגרת  נבנתה  התוכנית  אדמה".  לרעידות 
האישית  ברמה  אדמה  לרעידות  ולהיערכות  אחריות  לנקיטת  הציבור 
מאמצי  את  לחזק  הייתה  התוכנית  מטרת  הארץ".  בדרום  והקהילתית 
ההיערכות בקרב התלמידים בחטיבת הביניים שאינם מקבלים הדרכות 
של פקע''ר, והיא מבוססת על מודלים חינוכיים מהארץ ומהעולם (ראו 

 .(N/A, 2010; Mohadjer and Adam, 2009 למשל
התוכנית שכותרתה "מבנה כדור הארץ וטקטוניקת הלוחות", פותחה 
שהתוכנית  שקבעה  החינוך,  במשרד  לגיאוגרפיה  המפמ''רית  בשיתוף 
אמורה  התוכנית   ח'.  כיתות  של  מהלימודים  אורגני  כחלק  תשולב 
לשמש תוספת לשיעורים הרגילים של המורים לגיאוגרפיה, ולכן הוצגה 
לפניהם בכמה השתלמויות (איור 5). המחקר הראה כי מורים מנוסים 
יכולים ללמד את התוכנית בהצלחה גם מבלי להשתתף בהשתלמות, מה 
שמעיד על פשטות התוכנית. התוכנית הועלתה לאתר של מרכז המדע 
https://bit.ly/36tsTLD, והיא ניתנת להורדה על ידי מורים ומחנכי 

חירום שונים.
החוקרים פנו למורים בכיתות ח' בבתי ספר אחדים במרחב המחקר 
בבקשה שילמדו את התוכנית. בדומה למיזוג שיטות מחקר אתנוגרפיות-
כמותיות שנעשה בכיתות ה', גם כאן החוקרים היו נוכחים בשיעורים 
נתנו  ואף  ואחריהם,  השיעורים  לפני  המורים  עם  נפגשו  ח',  בכיתות 
לתלמידים למלא שאלונים לפני השיעורים ואחריהם. שיטה זו ִאפשרה 
ואת  כללי  באופן  התוכנית  העברת  הצלחת  מידת  את  לבחון  לחוקרים 
רמת ההפנמה בקרב התלמידים בפרט. התוצאות נותחו והושוו לתוצאות 

המחקר על הדרכות פקע''ר בכיתות ה'.
התלמידים  ידע  העשרת  הייתה  המדע  מרכז  של  התוכנית  מטרת 
בנושא רעידות אדמה: מושגי יסוד, קשר עם גיאוגרפיית הארץ והעולם, 

מטרה  קורה".  זה  בישראל  אצלנו  ש"גם  והבנה  הלוחות,  טקטוניקת 
התלמידים  והכנת  סיסמיים  לסיכונים  התלמידים  חשיפת  היא  נוספת 

להתנהגות נכונה בעת רעידת אדמה.
התוכנית בנויה כך שבשלב הראשון היא עוסקת בהיבט המדעי של 
האדמה  רעידות  היתכנות  את  מסבירה  היא  כך  אחר  האדמה,  רעידות 
בישראל, ולבסוף היא עוסקת בהיבט המעשי של התמודדות עם רעידות 
המסייעים  בעזרים  שימוש  נעשה  הלימוד  במהלך   .(5 (איור  אדמה 
להעברת החומר הנלמד. ראשית נבנתה חוברת מלווה לתלמיד, המכילה 
התלמיד  שעל  מושגים  ומילון  שונות,  משימות  שכוללים  עבודה  דפי 
למערכי  מלווה  מצגת  פותחה  לכך  נוסף  הלימודים.  במהלך  למלא 
השיעור, הכוללת תוספות למורה. המצגת מציעה אפשרות ללוות את 
המשימות הניתנות לתלמידים, ומכילה חומר עזר והרחבה למורה. כמו 
כן פותחה חוברת ניסויים המציעה ניסויים שיתופיים הקשורים לנושא.

היערכות לקראת 
רעידות אדמה

:גם אצלנו זה קורה
אדמה בארץ ישראלרעידת 

קשר  : טבערעידות אדמה כתופעת 
וטקטוניקתבין רעידות אדמה 

הלוחות

קובצי לימוד בתוכנית החינוך להיערכות לרעידות אדמה עבור מורים  איור 4: 
לגיאוגרפיה, כיתות ח'  

הפעלת התוכנית הרב-גילית
המורים שלימדו את התוכנית במסגרת המחקר הורידו את קובצי התוכנית 
מאתר מרכז המדע, ושילבו חלקים ממנה בשיעוריהם. יש לציין שהיה 
ניכר במסגרת ההוראה או ההדרכה של התוכניות השונות: את  הבדל 
כיתות ה' מלמדות מאלש"חיות, מורות חיילות שאינן שייכות למערכות 
בתי הספר, ולעומת זאת בכיתות ח' המורים עצמם לימדו את התוכנית 
במסגרות הלימודיות הרגילות שלהם. לכל אחת מהאפשרויות האלה יש 
יתרונות וחסרונות. בעבר הופעת חייל במדים מול כיתה הבטיחה אהדה 
בקרב התלמידים. היום "אפקט המדים" מובטח פחות, ובמקרה שלנו, 
ולגרום  מוטעה  מסר  להעביר  עלול  אף  הוא  חירום,  למצבי  המתייחס 
חירום  מצבי  בהשוואת  לטעות  העשויים  התלמידים  אצל  לדאגת-יתר 

מעשה ידי אדם למצבי חירום מעשה הטבע.
הוכנסו  השדה  עבודת  של  הראשון  מהסבב  המסקנות  ניתוח  לאחר 
רעיונות  גם  נוספו  לתלמיד.  ובחוברת  השיעורים  במקבץ  שיפורים 

לניסויים חווייתיים וקישורים לסרטונים רלוונטיים. 
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הסבר על התכנים של שיעורי ההיערכות לרעידות אדמה, שפיתחו חוקרי  איור 5: 
המו''פ עבור כיתות ח'. מתוך השתלמות ארצית למורים לגיאוגרפיה, מכון 

ויצמן, קיץ 2015

ג. הפקת לקחים מהממצאים הכמותיים
נערך ניתוח השוואתי בין תוכנית הלימודים הנלמדת בבית הספר היסודי 
לבין התוכנית בחטיבת הביניים. הניתוח היה מבוסס על שאלונים שאספו 
נתונים כמותיים והועברו לתלמידים בשלוש נקודות זמן: טרם העברת 
התוכנית (591 תלמידי יסודי, 105 תלמידי חטיבה), מיד בסיומה (573 
תלמידי יסודי, 109 תלמידי חטיבה) וחודשים אחדים מסיום העברתה 
(606 תלמידי יסודי, 154 תלמידי חטיבה). המידע כומת, נרשם ונותח. 
להלן  הכמותי.  החומר  את  לנתח  צורות  כמה  שקיימות  להדגיש  יש 
אפשרויות בולטות אחדות לניתוח החומר, הקשורות למטרת המחקר. 
לחשיפת  נוספות  אפשרויות  לשקול  יש  בנושא,  המשך  מחקרי  עבור 
הבדלים בין תוכניות כאלה, למשל לבחון את קליטת החומר מההדרכות 
דתי- לרקע  בהתאם  או  שונה  חברתי-כלכלי  מרקע  תלמידים  בקרב 

אמונתי או מגדרי (ראו דוגמה באיור 6).

התפלגות התשובות על דאגה מפני רעידות אדמה לפי מגדר איור 6: 

3. מהלך המחקר

א. בחינת רמת הידע הראשונית
7 שלהלן ניתן לראות כי התלמידים, הן בבתי הספר היסודיים  באיור 
והן בחטיבת הביניים, מגיעים עם ידע חלקי בנושאים הנלמדים. תוצאות 
השאלונים מעידות שלרוב המוחלט של התלמידים נושא רעידות האדמה 
מוכר בצורה זו או אחרת. הצעה אפשרית לשפר את תוכנית החינוך היא 
לצרף מעקב על רמת הידע בכיתה באמצעות שאלון המועבר בתחילת 
היא  הידע  רמת  את  לאמת  אחרת  דרך  החומר.  לימוד  בטרם  השיעור 
באמצעות פעילות טרם העברת התוכנית. לדוגמה, ניתן להקרין סרטון 
עם  מוכוונים  ודיון  תרגול  שיעור,  לקיים  כך  ואחר  אדמה,  רעידת  על 

הכיתה, כדי להבין מהי מידת הקליטה בקרב התלמידים.

דוגמה למענה על שאלה הבוחנת את רמת הידע הראשונית לגבי "הסיכוי  איור 7: 
להתרחשות רעידת אדמה בישראל". ניתן לראות פער בין תלמידי חטיבת 

הביניים לבין תלמידי בית הספר היסודי



      63 הנעת בתי ספר בפריפריה הדרומית להיערכות לרעידות אדמה

השוואה בין רמות ידע ראשוניות של כיתות ה' וח' על בסיס שאלונים מדורגים בזמן איור 8: 

ב. השפעת תוכנית הלימוד
מתוך תוצאות שהתקבלו מהשאלונים נראה כי התוכנית עוזרת בהבנה 
ובהטמעה של תהליכי ההיערכות במצבי רעידת אדמה. זהו תחום שבו 
וממוקדת את  וחשוב להעביר בצורה ברורה  ידע,  יש מעט  לתלמידים 
התהליכים הגיאולוגיים  והטכנולוגיים שברצוננו להדגיש. מתוך השאלות 
הפתוחות עולה כי יש חשיבות גבוהה להדרכה ולמפגש אינטראקטיבי 
הכוללים  אינטראקטיביים  תרגילים  בבניית  חשיבות  יש  החומר.  עם 

וגם  נושא ההתנהלות בעת רעידת אדמה וההיערכות לקראתה  גם את 
את נושא תהליכי הגיאולוגיה והכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו 
בהקשר לרעידות אדמה (איור 9). בשל כך רצוי להוסיף כמה שיותר 
ניסויים מתוך חוברת הניסויים המצורפת לתוכנית, ולשלב הכנת דוחות 
ניסוי שיבוצעו בידי תלמידי הכיתה, על מנת לוודא את הפנמת החומר.

דוגמה למענה על שאלה הבוחנת את הבנת התהליכים הגיאופיזיים שמאחורי רעידות אדמה וקיום הסיכוי להתרעה מראש במדינת ישראל )מהבנת התהליך  איור 9: 
הגיאולוגי אפשר להסיק כי אין אפשרות לכך(
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אדמה  לרעידות  והיערכות  החינוך  תוכניות  של  סקירה  בעקבות 
את  יכירו  שהתלמידים  לכך  רבה  חשיבות  שיש  עולה  העולם,  ברחבי 
לאומית. בשל  היערכות  תוכניות  באמצעות  לחירום  ההיערכות  נושאי 
והיא  המיידית,  המקומית  למציאות  הרב-גילית  התוכנית  מותאמת  כך 
החיים  מתוך  להכיר  עשויים  שתלמידים  נקודתיים  לאיומים  מתייחסת 
במדינת ישראל. השתתפות בתוכנית היערכות לאומית נוספת בכיתות 
של  ומעורבות  מחויבות  ולתחושת  רצף  ליצירת  לתרום  יכולה  ח' 
מחד  לאומי-עולמי  במהלך  שמדובר  ההרגשה  לחיזוק  וכן  התלמידים, 

גיסא, ובעניין מקומי נחוץ מאידך גיסא.

ג. שגרה ונהלים
מתוך השאלון עולה כי מרבית התלמידים מכירים את הנהלים הבסיסיים 
אין  זאת  עם   .(10 איור  (ראו  אדמה  רעידת  בעת  לעשות  מה  ויודעים 
הסכמה בשאלה אם עדיף להעביר הנחיות על ידי שינון החומר ופעילות 
 N/A,) אוטומטית או דרך הפנמה קוגניטיבית ופעילות מתוך מודעות 
Wang, 2008 ;2018). ייתכן שבמציאות העמוסה של ימינו אוטומציה 
ה', אך מתוך ממצאי  היא הדרך היעילה להעביר את התכנים לכיתות 
עומק  וראיונות  השאלונים  ניתוח  בשיעורים,  תצפיות  שכללו  המחקר 
עומד  מה  מבינים  שהתלמידים  לכך  ערך  גם  שיש  ברור  המורים,  עם 
מאחורי הנהלים ולא רק זוכרים אותם בעל פה, ומכאן חשיבותם של 

.(N/A, 2013 ,ראו למשל) תוכני תוכנית החינוך

דוגמה לידע של תלמידי חטיבת הביניים על הנהלים בעת רעידת אדמה. ניתן לראות שגם טרם העברת התוכנית וגם לאחריה ידע הרוב המוחלט של התלמידים  איור 10: 
מה דרך הפעולה המועדפת

4. ממצאי המחקר העיקריים 

מעל עשור חלף מאז הפעלת התוכנית, ומתוך ממצאי  הערה מקדימה: 
המחקר מתקבל הרושם שהתוכנית זקוקה לחידושים ולעדכונים, בדגש 
על התאמת השיעורים לצרכים ולתחומי העניין של תלמידים מתוקשבים 
של המאה ה-21. המשך המאמר מפרט את התובנות שנגזרו מהמחקר 
והמלצות לשיפור טיב ההתערבות החינוכית של פקע''ר בכיתות ה', וכן 
את הדרכים לקשר את הידע שנרכש למסגרות המשך לימודיות. הצגת 

החומר מחולקת לשני תחומים: ארגוני ופדגוגי.

א. ההיבט הארגוני
בו בקצרה  ניגע  הנושא העיקרי במחקר,  אינו  כיוון שההיבט הארגוני 
בלבד. מתוך עבודת השדה האתנוגרפית עלה שהייתה תקשורת לקויה 

פעולה  שיתוף  היה  שלא  לכך  גרם  זה  דבר  התוכנית.  להפעלת  בנוגע 
יעיל בין פקע"ר לבין צוות בתי הספר. מעבר להשתתפות של הכיתות 
בתרגילים ארציים, המורים לא עסקו בחינוך להיערכות במהלך השנה, 
ולרוב כלל לא היו מודעים שעליהם להעביר את התוכנית לתלמידים. 
לא  הנמוכות  בכיתות  התלמידים  במחקר,  שנבדקו  הספר  בתי  בכל 
קיבלו כלל את שיעורי ההיערכות בהתאם למודל שנקבע בתוכנית, וכך 
הוחמצה  האפשרות להניח תשתית ידע לחומר שהילדים עתידים ללמוד 

בכיתה ה' ואילך.
במקרים אחדים הופעלה התוכנית בסוף שנת הלימודים, מה שהביא 
להתרכז  ולקושי  התלמידים  בקרב  ריכוז  ולחוסר  משמעת  לחוסר 
בחומר הלימוד. גם שינויים רבים בלוחות הזמנים מצד פקע"ר שידרו 
למנהלים ולמחנכים של בית הספר מסר של חוסר רצינות מצד פקע''ר. 
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במידה  נעשתה  לא  למאלש"חיות  המורים  בין  התקשורת  לכך  נוסף 
בתי  של  המוביל  הצוות  בקרב  מודעות  די  שאין  היה  וניכר  מספקת, 
והמנהל  הביטחון  אחראי  רק  למשל  האדמה.  רעידות  בנושא  הספר 
חירום  במצבי  נכונה  התנהגות  על  שוטפת  והכשרה  עדכונים  קיבלו 
שונים, ונראה שלא היו נורמות ברורות ומנגנון מבוסס להעברת החומר 
למורים. כתוצאה מכך רוב סגל המורים שנצפה במחקר לא היה בקיא 

בסדר הפעולות שיש לנקוט בזמן רעידת אדמה. 
הן מבחינת הכמות  כמצופה,  נעשה  לא  הוא  גם  השימוש בחוברות 
הלא מספיקה שהגיעה לבתי הספר, הן מבחינת ההוראה-למידה בעזרת 
החוברות בבתי הספר והן מבחינת השימוש בחוברות עם ההורים בבית. 
המורים  יעיל.  באופן  ההורים  את  לערב  ביכולתה  מוגבלת  התוכנית 
לא ציפו מן ההורים להיות מעורבים, וגם אילו היו ההורים מעוניינים 
בכך, בשל מגבלות בירוקרטיות לא יכלו להשתתף בפעילות שמתנהלת 

במסגרת בית הספר.

ד. ההיבט הפדגוגי
מהותיים:  נושאים  כמה  בלטו  השונים  החוקרים  של  השדה  בדוחות 
(1) השיעורים התמקדו יותר מדי ברקע תיאורטי ופחות מדי בהיערכות 
אישית ומשפחתית; (2) השיעור היה בעיקר פרונטלי. תוכני השיעור היו 
בסיסיים מאוד, וניכר היה שחסר שימוש יעיל במולטימדיה או בפעילות 
חווייתית, אשר יכולות היו לעזור בהפנמת החומר הנלמד; (3) היו אי-

דיוקים בהסברים המדעיים לרבות העובדות הגיאולוגיות; (4) העובדה 
שאותה מדריכה לימדה באותו שבוע גם על היערכות לטילים ולשריפות 
נוספים, בלבלה את התלמידים שהתקשו להבחין אילו  ולמצבי חירום 
הנחיות נעשות באילו נסיבות. לדוגמה במקרה של רעידת אדמה ההוראה 
היא לרוץ החוצה לשטח פתוח, בעוד במקרה של טילים ההוראה היא 
במהלך  הקבועים  המורים  נוכחות   (5) מחסה;  ולחפש  פנימה  להיכנס 

שיעורי המאלש"חיות הייתה חסרה גם מסיבות פדגוגיות וגם מסיבות 
הקשורות למשמעת.

לסוף  נדחה  עיוני,  לחומר  ברובם  הוקדשו  שהשיעורים  מכיוון 
השיעור הצד המעשי העוסק בשאלה כיצד בדיוק יש לפעול בעת רעידת 
אדמה. כתוצאה מכך במרבית המקרים הועברו ההנחיות באופן חטוף 
כדי לרצות את התלמידים שכבר היו חסרי סבלנות. על אף החשיבות 
השיעור  במהלך  עניין  ואיבדו  הלכו  התלמידים  התיאוריה,  הבנת  של 
ולתיאוריה,  להקדמות  הוקדשה  הזמן  שמרבית  משום  הוסחה,  ודעתם 
ונראה שכאשר הגיעו המאלש"חיות להיבט המעשי של השיעור, כבר 

איבדו את הקהל שלהן.
התוצאות  עקיבה.  תמונה  התקבלה  הכמותיות  התשובות  מניתוח 
במודעות  כ-25%  של  לעלייה  הובילו  שהשיעורים  הראו  הכוללות 
ובידע על רעידות אדמה בקרב התלמידים (ראו למשל איור 11). אולם 
מתברר שלאחר שלושה חודשים שכחו מרבית התלמידים (60%) את 
עלולה  "האם  השאלה  על  מוטעה  באופן  ענו  לדוגמה  כך  שלמדו.  מה 
שאחוז  מראה  שלהלן   11 איור  בישראל?"  אדמה  רעידת  להתרחש 
בעשרות  ירד  חודשים  שלושה  לאחר  נכון  באופן  שענו  התלמידים 
השיעורים,  לאחר  מיד  שהועבר  לשאלון  לתשובות  בהשוואה  אחוזים 
ורק כ-7% מהתלמידים יותר מאשר במצב ההתחלתי ידעו את התשובה 
הנכונה. במילים אחרות, התלמידים לא זכרו את מה שלמדו בשיעורי 
ההיערכות של פקע"ר, ורמת הידע חזרה להיות דומה למה שהייתה לפני 
ההתערבות החינוכית (שמידט ואחרים, 2017). מגמה זו עשויה להעיד 
בקרב  שכן  ההתערבות,  נעשתה  שבה  הדרך  של  המגבלות  אחת  על 
שנלמד  עיוני  חומר  של  והזכירה  הידע  רמת  יסודי  ספר  בית  תלמידי 
באופן פרונטלי יורדת מהר יותר מאשר חומר שנלמד דרך לימוד פעיל 

.(Conyers and Wilson, 2015)
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נועדו  הרב-גילית  התוכנית  במסגרת  ה'  בכיתות  השיעורים  מערכי 
ללמד את התלמידים כיצד להתכונן למקרי חירום וכיצד להגיב להם. 
שיעורים אלו היו מקובצים בתוך שבוע אחד אינטנסיבי. כתוצאה מכך 
לעיתים קרובות ובהתאם לסוגי האירוע, ההנחיות שנמסרו לתלמידים 
בנושא  היה  למשל  כך  זו.  את  זו  סתרו  השונים  החירום  אירועי  לגבי 
הפתיחה והסגירה של דלת הממ"ד באירוע רעידת אדמה לעומת אירוע 
טילים. בהתייחסות לבלבול שעלול להיווצר מההנחיות השונות, אמר 
אחד המנהלים: "מקבלים את הכול בבת אחת, ואז התלמידים כאילו לא 

קיבלו דבר".
היטב  זוכרים  אינם  שהתלמידים  לכך  קשור  שכנראה  נוסף  גורם 
מהמציאות  רחוקות  אדמה  שרעידות  הוא  מהשיעורים  ההנחיות  את 
הקיומית של התלמידים, שערים יותר לקיום איומים שכיחים כגון ירי 
טילים ומתקפות טרור. יתר על כן, שיעורי ההיערכות חיצוניים ללוח 
הכיתות השונות,  הלימודית של  ולתוכנית  החינוך  העבודה של משרד 
ולכן התלמידים אינם נבחנים על החומר מהדרכות פקע''ר. יש להניח 
שעובדות אלו גורמות להנהלת בית הספר, לצוות המורים וכן לתלמידים 
עצמם לראות את השיעורים כמשניים לשאר מקצועות הלימוד ולחומר 
ביסוס  קיבלה  הזאת  ההשערה  השנה.  במהלך  ללמוד  חייבים  שהם 
שהם  הרצינות  שלעומת  ענו  התלמידים  הפתוחות.  השאלות  בניתוח 
מייחסים למסגרת הלימודית הרגילה שלהם, הם מרשים לעצמם להקל 

ראש בשיעורים, בתרגילים ובמשימות הבית של פקע''ר.
וח'  ה'  בכיתות  מהשאלונים  שנאספו  הכמותיים  הנתונים  השוואת 
מראה שכאשר לתלמידים יש רקע בתחום כלשהו, גדלה היכולת שלהם 
לזכור את החומר לאורך זמן (ראו למשל איורים 7, 8, 9 ו-11). כלומר 
הנתונים  נוסף.  רלוונטי  חומר  להפנים  הידע מאפשר לתלמידים  בסיס 
ולא  החומר  את  פחות  זכרו  הצעירים  שהתלמידים  הראו  שהתקבלו 
תמיד הפנימו את מסר השיעורים לאורך זמן. זאת בהשוואה לתלמידי 
כיתות ח', שלומדים על נושאים דומים בשיעורי גיאוגרפיה ומדעי כדור 
הארץ במסגרת הלימודית הרגילה שלהם. מכאן, שכאשר נושאי הלימוד 
משיעורי ההיערכות לרעידות אדמה מובנים בתוך השיעורים הרגילים 
הנלמד  את  להפנים  שאת  ביתר  מצליחים  התלמידים  הספר,  בתי  של 
לאורך זמן, כי הם ממקמים את נושאי שיעורי ההיערכות בתוך תכנים 

חופפים שלמדו בשיעורי הגיאוגרפיה.

5. דיון והמלצות לשיפור 

ראשית יש לציין שהמחקר התבצע בדרום הפריפריאלי: מצפה רמון, 
גם  פקע''ר  פעילות  את  לבדוק  יש  כן  על  ואילת.  הערבה  המלח,  ים 
בשאר אזורי המדינה ועד כמה המצב דומה או שונה בבתי ספר אחרים 
וקהילות  ישראל  ערביי  החרדים,  בקרב  למשל  נוספים,  ובמגזרים 
הבדואים. החוקרים צפו רק בחלק קטן של שיעורי המאלש''חיות בבתי 
הספר מתוך כלל השיעורים בארץ. עם זאת אפשר להניח שגם במקומות 
העברת  ניהולם,  צורת   – השיעורים  אופי  דומה  יהיה  בארץ  אחרים 
התכנים, מידת קליטת החומר ומעורבות צוות החינוך של בתי הספר –
לזה של הדרום. נראה שבכל גזרה ומגזר קיימות בעיות ייחודיות משלו, 
והעברת התוכנית מאתגרת את פקע''ר בשאלות של מידה ושל אופנים 
שונים בכל אוכלוסייה מאוכלוסיות המדינה. למרות כל אלה יש לזכור 
שאף שקיים בפקע''ר קושי אובייקטיבי לתאם ולהדריך בפריפריה בשל 

סיבות שונות כמו מגורי מאלש''חיות רחוקים, חוסר במדריכות מהדרום 
וביטולים מטעם בתי הספר, רעידות אדמה אינן מבדילות בין יישובים 
במרכז לבין יישובים מרוחקים ממנו, ובוער הצורך לצמצם את הפערים 

במהירות האפשרית.
שילוב ממצאי המחקר האיכותניים והכמותיים העלה כמה המלצות 
הארגוני  לתחום  מחולקות  ההמלצות  מרבית  ממנו.  הנובעות  מעשיות 
ולתחום הפדגוגי, אך נמצא שבלא מעט מקרים הדרך קדימה מורכבת 
התחומים.  בשני  בבד  בד  להתרחש  שצריכים  שיפורים  של  משילוב 
וכן הצעה לשדרוג התוכנית  הניב המלצות כלליות  נוסף לכך המחקר 

באמצעות הכנסת תכנים מבוססי טכנולוגיה. 

א. המלצות: ההיבט הארגוני
פקע''ר- של  המשותפת  הפעילות  על  הערכה  מנגנון  לפרוס  צורך  יש 
משרד החינוך כדי לעקוב אחר תועלת התוכנית ומידת קליטת החומר 
הנלמד בקרב התלמידים. נוסף לכך יש לשפר את התקשורת בין פקע"ר 
לבין בתי הספר על ידי מינוי נציג מטעם הסגל שיהיה אחראי על קידום 
ידי  על  וכן  פקע''ר,  נציגי  עם  הפעולה  ולשיתופי  להיערכות  פעילות 
הסדרת ערוצי תקשורת פרטניים בין המאלש"חיות לבין מחנכי כיתות 
ואת  השיעור  מערכי  את  למחנכים  תשלח  שהמאלש''חית  מומלץ  ה'. 
רשימת החומרים שבהם תשתמש, וכך יוכל המורה לעבור על החומר 
ולהכיר את תוכני השיעורים מבעוד מועד. באותה מידה אם מאלש"חית 
אינה יכולה להגיע לשיעור, יש לדאוג למחליפה ולא לבטל את השיעור.
תחילת  טרם  הספר  לבית  תגיע  שהמאלש"חית  מומלץ  כך  משום 
וכך  ההיערכות,  נאמני  ועם  הכיתה  מחנכי  עם  להיפגש  כדי  השיעור 
נוהלי  קיום  על  ולברר  זה  ספר  בבית  המילוט  דרכי  מהן  לוודא  תוכל 
הנושאים  על  לעבור  וכן  הסביבה,  או  הספר  לבית  ייחודיים  חירום 
הנלמדים בכיתה. במרוצת הזמן יכירו מחנכי הכיתות את מערכי שיעורי 
ההיערכות, ויוכלו לסייע להטמעתם בקרב התלמידים. לאחר היכרותם 
עם הנהלים יוכלו המחנכים בשעת הצורך לוודא שהתלמידים עוקבים 
אחר ההנחיות כראוי, ובהמשך אף להרחיב את היכולת להיערכות גם 
שיהיו  בית  ומטלות  להורים  מכתבים  באמצעות  התלמידים  למשפחות 
שאם  משום  חיוני  הדבר  הוריהם.  עם  התלמידים  לביצוע  מיועדות 
ּובאופן  במקום,  נוכחים  יהיו  לא  פקע"ר  נציגי  אדמה  רעידת  תתרחש 

טבעי התלמידים יפנו למורים לקבל הכוונה ועזרה.

ה. המלצות: ההיבט הפדגוגי
אין ספק שמלכתחילה עצם קיומה של התוכנית הרב-גילית ומצע שיתופי 
הפעולה שהתגבשו בין פקע''ר לבין משרד החינוך בעקבותיה – ראויים 
לשבח. עם זאת נראה שיש לעשות כמה צעדים נוספים כדי לחזק את 
הרלוונטיות של התוכנית. "אנו חיים בעידן של תמורות, והדור הנוכחי 
רגיל לשינוי מתמיד," אמרה אחת המנהלות שראיינו בהקשר לתוכנית 
הרב-גילית. "מה שהיה נכון ]מבחינת התוכן הפדגוגי[ לפני עשר שנים, 
עניין מומחה לחינוך  ציין באותו  היום,"  לא מדבר אל התלמידים של 
לשעת חירום (מתוך ריאיון, מאי, 2016). לשם חיזוק הרלוונטיות של 
התוכנית מומלץ ששני הגופים יתכנסו מחדש כדי לתאם ציפיות ולעדכן 
ביתר שאת לתחומי  כך שיתחבר  הנלמד בפרקי התוכנית,  את החומר 
העניין של התלמידים. הממונה על התחום הפדגוגי מטעם משרד החינוך 
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תוכני  את  לחדש  כדי  פקע''ר  שבפיקוח  התוכנית  מפתחי  עם  יעבוד 
הלימוד ולתכנן אותם עם אופי חווייתי יותר.

משרד  של  הכללית  העבודה  בלוח  השיעורים  לשילוב  יתרון  יש 
החינוך תוך כדי איתור מצע מתאים במסגרות פדגוגיות קיימות. ככל 
כיתות  גיאוגרפיה של  הן שיעורי  ביותר  הנראה המסגרות המתאימות 
ז'–ח'.  וגיאוגרפיה של כיתות  ו' ושיעורי מדעי כדור הארץ  ד' וכיתות 
הנמוכות,  בכיתות  היערכות  שיעורי  היעדר  של  כיום  מהמצב  בשונה 
הללו,  השכבות  של  החינוכי  הזמנים  בלוח  ישובץ  הנלמד  החומר  אם 
לקיים  המורים  יוכלו  השנה  במהלך  יתקיימו.  שהשיעורים  להניח  יש 
ותרגילים מזדמנים במסגרת תוכנית הלימודים  ריענון קצרים  שיעורי 
לעשות  יש  בדיוק  מה   – העיקריות  ההנחיות  העברת  שלהם.  הרגילה 
אם מתרחשת רעידת אדמה – יכולה להיעשות במסגרת זמן של דקות 
ספורות. נראה שכדי להביא את מסר ההיערכות לבתי התלמידים, יש 
לעודד דיאלוג בנושא רעידות אדמה בין התלמידים לבין הוריהם בעיקר 
באמצעות מטלות ושיעורי בית. חשוב שבהמשך לכך ייבדק מה נעשה 
עם  הפעילות  בתוצאות  בכיתה  המורים  עם  ידונו  והתלמידים  בבית, 

ההורים.
מומלץ להפחית את הזמן המוקדש לחומר העיוני על רעידות אדמה, 
משום  והן  התלמידים  בקרב  החומר  קליטת  לחיזוק  לתרום  כדי  הן 
אי-דיוקים  להיות  עלולים  אדמה  רעידות  על  העיוני  ההסבר  שבמתן 
וטעויות, כפי שהראה המחקר. עדיף להרחיב את הזמן המוקדש לחינוך 
של  האישית  להיערכות  בהקשר  בייחוד  ופעיל,  מעשי  אינטראקטיבי, 

התלמידים ושל משפחותיהם.
 Barnett,) "רצוי ללמד את החומר באמצעות "מודל מבוסס משחק
2005), ולהוסיף לתוכני השיעורים דיונים קבוצתיים, עזרים חזותיים, 
 N/A,) חווייתי  אופי  בעלות  ופעילויות  משחקים  פרסום,  סיסמאות 
Willis, 2013 ;2013 ,2010). המסר המרכזי, כלומר עיקר ההנחיות, 
עם  ומגזר  גיל  מותאמי  סרטונים  של  סדרה  דרך  מועבר  להיות  יכול 
עלילה משעשעת או פאנץ' קליט. הסרטונים יכולים להיות מצוירים או 
עם דמויות ציבוריות מוכרות ויופקו בשיתוף פעולה בין משרד החינוך 
לבין פקע''ר, ויישלחו ישירות לטלפונים החכמים של התלמידים. עוד 
אינטראקטיבי  דיגיטלי  לפורמט  ההדרכה  חוברת  את  להעביר  מומלץ 

נגיש, נוסף לחוברת האנלוגית הנוכחית או אפילו במקומה.
ששיטות  להניח  יש  הדרומית,  בפריפריה  התמקד  המחקר  בעוד 
הלימוד האנלוגיות של פקע''ר והקושי של התלמידים להתחבר לחומר 
הנלמד יורגשו אף יותר באזורים מוטי טכנולוגיה במרכז הארץ, שבהם 
קיימת בבתי הספר גישה גדולה יותר לאמצעי לימוד דיגיטליים וחינוך 
האוכלוסייה  לכלל  מיועדת  הרב-גילית  שהתוכנית  לזכור  יש  מרושת. 
מעוטות  ממשפחות  תלמידים  לומדים  בהם  ספר  בתי  לרבות  במדינה 
יכולת ובני מיעוטים ממגזרים שונים. למשל בבתי הספר שנבחנו במצפה 
ביותר  הנמוכה  ההכנסה  בעל  למגזר  משתייכות  שאוכלוסיותיה  רמון, 
גישה סדירה למחשבים,  לנפש במרחב המחקר, לא הייתה לתלמידים 
שתלמידים  הרושם  התקבל  ידני.  באופן  השאלונים  את  מילאו  ולכן 
מכך  בשונה  לימודי.  ככלי  במחשבים  בשימוש  מורגלים  אינם  אלה 
ניכר שהתלמידים מיומנים בשימוש טלפונים החכמים שלהם, שנראה 
לפיכך ערוץ בשל להעביר באמצעותו חלקים מתוכנית החינוכית באופן 

אינטראקטיבי.

מחקרים מראים שבשיעורים שבהם נערכים ניסויים שמעניינים את 
התלמידים  בקרב  יותר  גבוהה  הלימוד  חומר  הפנמת  התלמידים,  כלל 
הנוכחים בשיעור (Chan, 2012). אחת הדרכים לעניין את התלמידים 
סיסמיים  אירועים  עם  אותם  לקשר  היא  ההיערכות  שיעורי  בנושאי 
זילנד,  בניו  כגון  העולם  ברחבי  האחרון  בזמן  שהתרחשו  עוצמתיים 
לאירועים  או  וטורקיה,  איטליה  אינדונזיה,  טייוואן,  יפן,  סין,  נפאל, 
בישראל אם יתרחשו כאלה. האירועים הללו מתועדים היטב בסרטונים 
נגישים באינטרנט וממחישים את עוצמת רעידות האדמה, את הפגיעה 
את  גם  לערב  רצוי  לסביבה.  גורמות  שהן  העצום  הנזק  ואת  באדם 
השכבות הבוגרות בבית הספר במאמצי ההיערכות לשעת חירום בקרב 
התלמידים הצעירים. מפגש עם שכבות בוגרות יעזור להטמעת הנחיות 
ההיערכות באופן דו-כיווני, ולפיכך עשוי להיות אירוע בונה עבור כלל 

.(Goodall, 2013; N/A, 2013) המעורבים
שיהיה  כך  התרגילים  את  לעדכן  הצורך  זוהה  לתרגילים,  בהקשר 
להם מבנה ברור של התחלה, אמצע וסוף. יש לכלול בתרגילים פעילות 

בונה המתאימה לזמן ולמקום של התלמידים בשטחי הכינוס.

ו. המלצות כלליות
על  מידע  לקליטת  בסיסיות  יכולות  יש  הביניים  בחטיבת  לתלמידים 
אודות היערכות לאסונות, ביניהם רעידות אדמה. זאת משום שתלמידים 
ומשום  התקשורת,  לאמצעי  יותר  וחשופים  יותר  בוגרים  זה  בגיל 
למדו  כאשר  אדמה  לרעידות  היערכות  על  לחומר  נחשפו  שמרביתם 

בכיתה ה' במסגרת ההדרכות של המאלש"חיות.
היא  אך  ההבנה,  ברמת  עלייה  ניכרת  התוכנית  העברת  לאחר  מיד 
11). היה רצוי ללמד  דועכת לאחר מכן (כפי שרואים, למשל, באיור 
את תוכני התוכנית לאורך תקופה ממושכת, ולא לרכז את לימוד החומר 
לשיעורי  חווייתי  היבט  לצרף  ניתן  השנה  במהלך  ימים.  בכמה  כולו 
ההיערכות ולתדרוכים, לתרגולים ולתזכורות חזותיות. חשוב ליידע את 
המורים לגיאוגרפיה על זמינות החומרים באתר מרכז המדע, ולהזכיר 
את הדבר מדי תקופה דרך מסמך של המפמ"רית לגיאוגרפיה. כמו כן 
רצוי שהמורים לגיאוגרפיה המלמדים את התוכנית בכיתות ח', יקבלו 
הכשרה קצרה בת כשעה וחצי בנושא במסגרת השתלמות, או לחלופין 

דרך סרט הדרכה.
"המורים  הספר.  בבתי  אדמה"  רעידות  "נאמני  ליצור  גם  ניתן 
הנאמנים" יהיו אחראים על תחום ההיערכות ברמה הבית-ספרית (ראו 
ה'  בכיתות  להתערבות  בנוגע  הארגוני  בהיבט  לשיפור  המלצות  לעיל 
הספר).  בתי  לבין  המאלש''חיות  בין  היחסים  מערכת  לחיזוק  בהקשר 
הנאמנים יעבירו תדריכים לתלמידים בכיתות וגם לשאר המורים בצוות 
בית הספר, וייקחו חלק בפעילויות שונות בנושא, כך שעניין ההיערכות 
יישאר במודעות תלמידי בית הספר במהלך השנה. במסגרת בתי הספר 
 (first responders) "יכולים הנאמנים גם לשמש כ"מגיבים ראשונים
בקרב סגל החינוך (ראו למשל פירוט תפקיד "קצין התנהגות חירום" 
שהמורים  ייתכן   .(Lahad, Rogel and Crimando, 2012-ב
טובים  מועמדים  הם  האדמה,  רעידות  בנושא  העוסקים  לגיאוגרפיה, 

לתפקיד נאמני ההיערכות בבתי הספר שלהם.
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המסרים  לימוד  שיטת  את  לרענן  טובה  שדרך  נראה  הלאה,  במבט 
בחינוך-מעורב- השימוש  היא  הרב-גילית  התוכנית  של  המרכזיים 
להעברת  ומהנה  אינטראקטיבית  חינוכית  לפעילות  כמצע  טכנולוגיה 
חלק  על  וכלכלי  יישומי  באופן  לענות  ניתן  העיניים".  "בגובה  המידע 
מציאות  בטכנולוגיית  שימוש  בעזרת  כאן,  שתוארו  מהקשיים  גדול 
רעידות  נושא  הוראת  למטרות   (Virtual Reality – VR) מדומה 
 VR-ב השימוש  הגברת  ניכרת  לאחרונה  להיערכות.  והדרכה  האדמה 
מכניסה  אחרת  פלטפורמה  מכל  יותר  כי  להיערכות,  חינוך  לצורך 
המציאות הווירטואלית את המשתמש לתוך החוויה, ומביאה אותו מעבר 
לגבולות המציאות שלו. ב-VR נוצרת סביבה מקיפה המספקת תחושה 

ייחודית של נוכחות, כאילו המשתמש חווה ממש את האירוע.
VR מאפשרת למשתתפים לחוות תחושת  פעילות למידה מבוססת 
וסימולציה של תנאי אסון תוך כדי משחק מאתגר בסגנון  קיצון  מצב 
"חדר בריחה". במסגרת הפעילות יזדקק המשתתף ליכולת תכנון מראש 
התרגולות),  (הטמעת  לחץ  בשעת  והנחיות  ידע  יישום  (היערכות), 
וחשיבה יצירתית ושיתוף פעולה בהתמודדות עם מצב נתון (התנהגות 
חוויה  באמצעות  האסון).  אחרי  של  בתנאים  נכונה  וקבוצתית  אישית 
סכנה  לזהות  המשתמש  לומד   (immersive) כוללנית  וירטואלית 

פוטנציאלית ואף לומד איך להגן על עצמו ועל האחרים מסביבו.
כבר   VR מבוססי  אדמה  לרעידות  להיערכות  שיעורים  מערכי 
 ,(Graham, 2017; Li et al., 2017) נמצאים בשימוש בחוץ לארץ 
ורצוי לברר דרכים להתאמת מערכים אלו להקשר הישראלי, לרבות 
החינוכית  ובסביבה  האזרחי  בנוף  הייחודיים  לסיכונים  התייחסות 
את  יחזק  להיערכות  ההנחיות  להעברת   VR-ב השימוש  המקומית. 
כדי  תוך  אדמה  לרעידות  להיערכות  לחינוך  הקיים  הארצי  המערך 
הטמעת הנהלים לשעת חירום בקרב תלמידים וכן בקרב הציבור הכללי 
בצורה פעילה ובסביבה תומכת ובעלות הפעלה קטנה יחסית. לבסוף, 
ייקחו עימן  VR שהן  יש לבחון אם לצייד את המאלש''חיות בערכות 
לבתי הספר, או לחלופין לפתוח "כיתה ניידת להיערכות" שתכלול נהג-
שנתי  זמנים  ללוח  בהתאם  הספר  בבתי  להדגמה   VR וערכות  מדריך 

שייקבע מראש.

6. סיכום

תוכנית  קיום  על  מצביע  המחקר  ממצאי  של  הכמותי-איכותני  הניתוח 
נכונה  להתנהגות  הנחיות  תלמידים  ללמד  המיועדת  ושיטתית  מובנית 
בעת רעידת אדמה ולאחריה, ובאופן אידאלי גם את משפחותיהם. יש 
לציין שללא ספק יש מידה מסוימת של הצלחה לתוכנית. עם זאת מתוך 
המחקר האתנוגרפי-כמותי שהוצג כאן, הרושם הוא שקיימים חוסרים 
החומר  כאשר  הפדגוגי,  בטיבה  והן  ובהפעלתה  התוכנית  בניהול  הן 
מחודשת.  והתאמה  עדכון  דורשים  העברתם  וצורת  התכנים  הנלמד, 
אדמה  רעידת  של  לאירוע  התלמידים  הכנת  מערך  את  לשפר  במטרה 
חזקה מומלץ להתייחס למבנה התוכנית וגם למסגרת הארגונית שלה. 
מופעלת  שתהיה  משותפת,  פנימית  פיקוח  מערכת  להציב  יש  כן  כמו 

כחלק בלתי נפרד מן התוכנית ותשמש גם כמערך בקרה, ניהול ופיקוח, 
וכן תבטיח את איכות ההדרכות. לשם כך על כל בית ספר למנות נציגים 
מטעם צוות בית הספר שיהיו "נאמני היערכות", ויהיו מעורבים באופן 

פעיל במאמצי ההיערכות ובשיתופי הפעולה עם נציגי פקע''ר.
את  להטמיע  מצליחה  שהתוכנית  מראים  הכמותיים  הממצאים 
בקרב  מכך  פחות  ועוד  זמני-חלקי,  באופן  התלמידים  בקרב  ההנחיות 
בני משפחותיהם. מצד שני נראה שהתלמידים מכירים את חלקם הגדול 
של הנהלים עוד טרם השיעורים, וכן לא הובחן הבדל מהותי בין שתי 
התוכניות שבמוקד המחקר לגבי הידע העוסק בשגרה ונהלים. השוואה 
של הנתונים מכיתות ה' וח' מראה שכאשר לתלמידים יש רקע בתחום או 
כשהם מעורבים באופן פעיל בשיעורים, היכולת שלהם לקלוט ולזכור 
קוגניטיבי,  כמצע  משמש  זה  ידע  בסיס  גדלה.  זמן  לאורך  החומר  את 
כאשר  כלומר  נוסף.  רלוונטי  חומר  להפנים  לתלמידים  מאפשר  והוא 
המאלש"חיות מלמדות את תלמידי כיתות ה' חומר חדש באופן פרונטלי, 
יש פחות סיכוי שהם יזכרו את החומר ושמסר השיעורים יופנם אצלם. 
לעומת זאת כאשר שיעורי ההיערכות מובנים בתוך השיעורים הרגילים, 
יפנימו את החומר הנלמד, מפני  יותר שהתלמידים  יש סבירות גבוהה 
האחרים  הנושאים  בתוך  השיעורים  תוכני  את  למקם  יכולים  שהם 

שנלמדו בשיעורי גיאוגרפיה.
היערכות  "סוכני  שיהיו  תלמידים  לגייס  הניסיון  את  לראות  ניתן 
נכונה,  כאסטרטגיה  והקהילות  המשפחות  בקרב  אדמה"  לרעידות 
ואף כסוג של כיוונון עדין של כלל תהליכי ההיערכות למצבי חירום. 
בעקבות כך מסקנה מרכזית של המחקר היא שדרך טובה להגביר את 
הנהלים  העברת  ידי  על  היא  אדמה  לרעידות  ההנחיות  קליטת  רמת 
קבוצתיים,  בדיונים  שימוש  כדי  תוך  יותר  פעיל  באופן  וההדרכות 
בעזרים חזותיים, במשחקים ובפעילויות בעלי אופי חווייתי-אישי. בד 
יש להניח שהתייעלות משלוח החוברות למוסדות חינוך, הפצתן  בבד 
ההנחיות  ל"שיווק"  נוסף  בהן  השימוש  והגברת  התלמידים  בקרב 
לאורך כל שנת הלימודים, תשפר את העברת מסר ההיערכות בקהילת 

התלמידים ובבתיהם.
הדרומית  בפריפריה  קהילות  על  במחקר  שמדובר  אף  לסיום, 
וניתוחו, התובנות מהממצאים  בישראל, שיטת המחקר, איסוף המידע 
וחידוש התכנים החינוכיים עשויים  וההצעות לייעול הפעלת התוכנית 
ארציות  אסטרטגיות  תכנון  בין  אוניברסליים  לפערים  להתייחס 
ככאלה,  המקומית.  ברמה  יישומם  לבין  אדמה  לרעידות  להיערכות 
ולהגברת  מותאמים  שיפורים  לאיתור  להועיל  עשויים  המחקר  תוצרי 
יעילותן של תוכניות חינוך להיערכות לאסונות ולמצבי חירום במקומות 

אחרים ובהקשרים דומים.

תודות

עם  ובתיאום  והטכנולוגיה  המדע  משרד  בחסות  נעשה  זה  מחקר 
תודות  בישראל.  אדמה  לרעידת  להיערכות  הבין-משרדית  הוועדה 
שהשתתפו  הספר  לבתי  ובייחוד  הרבים,  והמידענים  המשתתפים  לכל 
להתמיד  נכונות  שהביעו  החינוך  ומשרד  העורף  פיקוד  אנשי  במחקר, 

בקידום היערכות הציבור למצבי חירום.
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