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 ,תנודות קרקע ברחבי המדינה ויצריש ותת אדמה חזקושל רעיד ןישראל חשופה להתרחשות

התקדמות בהבנת המנגנונים של שבשנים האחרונות חלה אף  1.מתקניםבבבניינים ועלולות לפגוע ו

מורכבת שמרכיבי בלתי צפויה ו התרחשות, שלא ניתן למנוערעידות אדמה, עדיין מדובר בהתרחשות 

כיוון שהנזק מרעידות אדמה, הן  2.ושהשלכותיה עלולות להיות הרסניות ,םהוודאות בה רבי אי

משאבים  משקיעותרבות מדינות  לרכוש ותשתיות והן לחיי אדם, עלול להיות הרסני ועצום בהיקפו,

 . הנזק פילמזער את היקו רבים כדי להיערך

ות אדמה בחיזוק מבנים ובהיבטים תפעוליים של חילוץ, במקרים רבים מתמקדת ההיערכות לרעיד

 תקריטיזו שהיערכות  אף על, יםרגשי-יםלהיבטים חברתי ללא התייחסותהצלה ומתן סיוע רפואי, 

־מתודולוגיה מולטי נציגזה במאמר . ביכולת ההתאוששות והחזרה לתפקוד של האוכלוסייה

כוללת היבטים תיאורטיים ו ,ידע-פערתורת המבוססת על  יפלינרית חדשנית וייחודיתצדיס
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הוודאות  אי למקסם את החוסן מול במטרהחלופות  כמה וןבחלמאפשרת . המתודולוגיה ומעשיים

לבניית שיטה את יישום ה כמו כן, נדגים. באירוע שתוצאותיו קיצוניות וברמת אי ודאות גבוהה

של  בשני תרחישיםהוודאות  בחינת רמת החוסן שלה מול אילו ,חברתית־רגשיתכנית היערכות ות

 . בעצימות גבוהה רעידת אדמה

 רעידות אדמה בישראל

ההערכה הטובה ביותר לכן  .לרעידות אדמה הרסניותבנוגע נתוני עבר אין בסיס מידע ובישראל 

כלל על נתונים ותרחישים ממדינות אחרות בעולם. לצורך  לנזק שעלול להיגרם מתבססת בדרך

את היקף הנזקים  המתארמסמך  2004־הוכן בבישראל היערכות לתרחיש של רעידת אדמה הרסנית 

ומוקד התרחשותה בעמק בית  בסולם ריכטר, 7.5והפגיעות המשוערות מרעידת אדמה שעוצמתה 

ימש בסיס להכנת תוכניות לקידום המוכנות ש ,שאן. אירוע זה, שקיבל את התואר "תרחיש ייחוס"

 90 הרוגים, אלף 16־תגרום ל זוכשרעידת אדמה הוערך בין היתר,  .לטיפול במצב של אסון לאומי

  1ם מבתיהם.אלף עקורי 400־ועים ואלף פצ

תרחיש ייחוס מחמיר זה תרם להגברת המודעות בדבר הצורך להיערך לאסון אפשרי של רעידת 

שבה נקבע כי יש להכין מסגרת  2305התקבלה החלטת ממשלה מס'  2010אדמה, ובאוקטובר 

 היערכות לרעידות אדמה הרסניות בישראל, ולהיערך למצב חירום בעורף. 

שהגדיר  2ועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידות אדמה 2011בעקבות ההחלטה פרסמה ב־

יערכות לצמצום הנזק למבנים. טבלה תרחישי נזק לפי עצימות סיסמית בדרגות שונות, ומסגרת ה

בשתי העמודות  ,(1מציגה את אומדני רמת הנזק והפגיעה בנפש בהתאם לנזק )ראו: טבלה  1

 9ו־ 7הראשונות בטבלה מוצגת הגדרת רמת הנזק לבניין באחוזים. בעמודות העצימות הסיסמית 

ה בשתי העמודות מוצגת רמת הנזק המשוערת לבניינים באחוזים, בהתאם לרמת הנזק שהוגדר

נזק כבד, בעוד  1%מהבניינים יהיה נזק מזערי, ול־ 38%, ל־7הראשונות. לדוגמה בעצימות סיסמית 

שלוש העמודות השמאליות  .נזק כבד 4%מהבניינים יהיה נזק מזערי ול־ 30%ל־ 9בעצימות סיסמית 

מציגות את רמת הפציעה כאחוז הנפגעים בבניין )פצועים, הרוגים( לפי רמת הנזק למבנה. בדומה 

למקומות אחרים בעולם, ההיערכות לרעידת אדמה מתמקדת בדרך כלל בעיקר בחיזוק מבנים 

-חברתייםובהיבטים תפעוליים של חילוץ, הצלה ומתן סיוע רפואי, ואינה מתמקדת בהיבטים 

 רגשיים. 

 רגשית־היערכות חברתית

מאפיינים כגון אזרחות טובה, סולידריות, מיומנויות של ויסות רגשי, תקשורת בין־אישית, יכולת 

ניהול קונפליקטים וחוסן אישי, תורמים ליכולת האוכלוסייה לתפקד, לנכונות למלא אחר הנחיות, 

בפשיעה ואלימות. כל אלה מסייעים לצמצום  לעזרה הדדית, לסיוע לגורמי חירום והצלה ולהפחתה

 3נזקים משניים, ולקיצור זמן ההתאוששות ממצבי קיצון ומשבר.

פעילות בהקשרים אלה מבוצעת הן ברמה הארצית והן ברמת הקהילה המקומית. כדוגמה לפעילות 

פר ברמה הארצית אפשר לציין את ההכשרות וההדרכות לחילוץ ולאירועי חירום הניתנות בבתי הס

ומנוהלות על־ידי משרד החינוך, פקע"ר ורח״ל. כדוגמה ברמת הקהילה המקומית אפשר לציין את 

פעילויות הסיוע במסגרת תוכנית מעורבות חברתית )״מחויבות אישית״(, סיוע באירועים מיוחדים 

 של תנועות הנוער ועוד.
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ות קודמות אלה, באופן התרחשוי 4מתבססות בדרך כלל על העבר. חברתית־רגשיתתוכניות היערכות 

בלתי נמנע, שונות מהתרחשויות עתידיות, ועל כן אינן מספקות בסיס מהימן לתכנון מול אי 

הוודאות המאפיינת אירוע קיצון של רעידת אדמה. המשמעות היא שתוכניות היערכות כאלה אינן 

שרמת החוסן מול  אמינות דיין ופגיעות ל"הפתעות". לפיכך, ההיערכות צריכה להיות מתוכננת בדרך

 אי הוודאות תהיה גבוהה דיה להשגת עמידה בדרישות בעת ההתרחשות העתידית. 

במחקר הנוכחי פיתחנו מתודולוגיה מולטי־דיסציפלינרית, הכוללת היבטים תיאורטיים ומעשיים 

גבוהה מול אי הוודאות באירוע קיצון  5בעלת רמת חסינות חברתית־רגשיתלבניית תוכנית היערכות 

רעידת אדמה. התוכנית מתמקדת בהעלאת חוסן האוכלוסייה, תוך שימוש בבתי ספר כמקום  של

 200מיליון אזרחים( והן פלח מקצועי של צוותי חינוך והוראה )כ־ 2.5שמחזק הן את דור העתיד )

אלף עובדי הוראה(. זאת תוך הבנה שבתי ספר הם פלטפורמה ייחודית המאפשרת מגע נרחב מאוד 

יה, במסגרת המאפשרת יישום תוכנית היערכות באופן מובנה ומחייב. כמו כן, עם האוכלוסי

בדרך שניתן להעביר את התכנים כחלק  6התוכנית מתבססת על נקיטת פעולות "ללא חרטה",

  7מתוכנית הלימודים תוך שילוב תוכן לימוד.

 
. התאם לנזק בבנייןאומדן הנזקים מרעידות אדמה בבניינים מבטון מזוין והפגיעה בנפש ב: 1 טבלה

 (2011מתוך: שפירא )
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 רמת הנזק

 אין נזק 0 49 14 - - -

 מזערי 0.5 38 30 - - -

 חלש 5 8 24 0.0011 0033 .0 033 .0

 בינוני 20 2 16 0.01 03 .0 3

 גדול 45 1.5 10 1 .0 3 .0 3

 כבד 80 1 4 1 3 30

 הרס 100 5 .0 2 20 20 40

 ידע-ניתוח פער

אי הוודאות באירוע שתוצאותיו קיצוניות,  ידע היא למקסם את החוסן מול-מטרתה של גישת פער

ורמת אי הוודאות בו גבוהה. במסגרת זו מבוצע ניתוח של פערי הידע בתרחישים שונים, ותוכנית 

ההיערכות נבחרת בדרך שתמקסם את החוסן מול אי הוודאות. כלומר לא נבחר בחלופה הנותנת 

שלא בהכרח יהיה תואם למציאות  את המענה האופטימלי מול תרחיש מוגדר מראש )תרחיש ייחוס(

העתידית, אלא בחלופה לפי רמת החוסן של החלופות למענה להתמודדות עם אותם תרחישים 

 ואירועים, שמטבעם אינם ידועים מראש. 

גישה זו מתאימה להתמודדות עם אירועים בהם רמת אי הוודאות גבוהה, כמו מצבי קיצון בדומה 

, ורעידת 7ם שנבחנו הם רעידת אדמה בעצימות סיסמית לרעידת אדמה הרסנית. שני התרחישי

. לכל אחד מתרחישים אלה נערך אומדן להתאוששות של תשתיות 9אדמה בעצימות סיסמית 

קריטיות, על־פי תרחישי הנזק שהגדירה ועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידות אדמה )ראו: 

 (.2טבלה 
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היא תשובה לשאלה עד כמה אפשר לסטות מההערכה רמת החוסן של תוכנית ההיערכות לחירום, 

הטובה ביותר, ועדיין לעמוד בדרישות קריטיות שהוגדרו מראש, למשל, היקף נזק או זמן 

התאוששות. אמידה של רמת החוסן מול אי הוודאות מאפשרת לתעדף בין חלופות, והמועדפת היא 

וצאה משביעת רצון על פני מרחב ידע ישיג ת-זו הממקסמת את רמת החוסן. תעדוף לפי שיטת פער

ההפתעה הגדול ביותר. ניתוח החוסן במחקר בוצע בשיטה איכותנית באמצעות מאפיינים המהווים 

מאפיינים החופפים במידה כזו או אחרת את הגדרת  –.  (proxies-for-robustness)"תחליפי חוסן" 

  8מול אי הוודאות.החוסן, ושניתן לאמוד באופן איכותני את תרומתם לרמת החוסן 

 

. מתוך 9ו־ 7פי תרחישי הנזק לעוצמה סיסמית -: אומדן להתאוששות תשתיות קריטיות על2טבלה
 2020ה שביצעה כבאות והצלה לישראל בשנת כהער

רעידת אדמה 
 מינורית

 התשתית 9עצימות סייסמית  7עצימות סייסמית 

 רשת החשמל שבועיים שעות 48 שעות בודדות

 תשתית מים זורמים  שבועיים שעות 48 השפעה מינורית

 אספקת מזון שבועיים ללא השפעה ללא השפעה

 מערכות בנקאיות שעות 48 ללא השפעה ללא השפעה

מערכות מדיה ציבוריות  שעות 24 ללא השפעה ללא השפעה
 )רדיו, טלוויזיה(

מערכות תקשורת  שבוע שעות 48 השפעה מינורית
אישיות )סלולר, 

 אינטרנט(

 תקשורת חירום  שעות 24 השפעה מינורית השפעה ללא

 

 ששת תחליפי החוסן שנבחנו במסגרת המחקר הם כדלהלן:

או להתאושש  9היכולת להתמודד בצורה חיובית ויעילה במצוקה, (.Resilienceיכולת התאוששות )

מצער או ממשבר. מחקר רב הוקדש לחקר יכולת ההתאוששות של אנשים ומערכות המציגים 

תוצאות חיוביות במצבי מצוקה. מחקרים כאלה נערכו בתחומים שונים, כלכליים, חברתיים 

 10וסביבתיים, וביחס למגזרים שונים, כולל ממשל, מסחר, הנדסה, משפטים, חינוך ופסיכולוגיה.

יכולת ההתאוששות מייצגת למעשה את חוסן האוכלוסייה למצבי משבר, כפרמטר הנמצא במדידה 

 ה והן באירועי חירום.ובקרה, הן בשגר

 11הזמינות של רכיבים נוספים שמטרתם לשפר את מהימנותה של מערכת. .Redundancy)יתירות )

יתירות יכולה להתייחס גם לריבוי יכולות המאפשרות חלופות זמינות, והיא נחקרת ומיושמת 

 12בהרחבה במגוון תחומים, במיוחד במערכות קריטיות ובטיחותיות.

היכולת של אנשים או מערכות להתאים את עצמם במהירות  (.Flexibility) גמישות טווח קצר

גמישות נתפסת כתכונה קריטית ואסטרטגית להתאמה לשינויים באזורים ובמצבים שונים,  13לשינוי.

 14במיוחד במקרים של משברים וחירום.

היכולת לבצע שינוי ארוך טווח כדי להתאים לתנאים,  (.Adaptivenessהסתגלות טווח ארוך )

 15לנסיבות או לסביבה משתנים.

עודף יכולות מֵעבר לצורך הצפוי הבסיסי. מרווחי ביטחון  .(Margins of safety)מרווחי ביטחון 

מאפשרים מקום לאי דיוק, מזל רע או טעויות אנליטיות, כדי למנוע נזקים והפסדים במשך זמן. 
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 16חוצים מכיוון שההערכה ברוב המקרים אינה מדויקת, במיוחד לנוכח עתיד בלתי צפוי.המרווחים נ

 17בחינה וקביעת מרווחי ביטחון מיושמים במגוון רחב של תחומים.

ככל שארגונים מנסים להיות ממצים או כוללניים  .(Comprehensiveness)תפיסה מקיפה והוליסטית 

ניתוח מקיף והוליסטי בוחן היבטים  18סה משתנה.התפי –בשילוב אסטרטגיות לקבלת החלטות 

 רבים ומגוונים של הבעיה, מנקודות מבטם של גורמים מתחומים שונים. 

. 9נבנתה לצורך היערכות לרעידת אדמה בעוצמה סיסמית  חברתית־רגשיתתוכנית ההיערכות ה

במדינות  שיתחברתית־רגהגדרת הפעולות לביצוע התבססה על סקירה מקיפה של תוכניות היערכות 

שונות בעולם, תוך התמקדות במדינות מייצגות המתמודדות עם רעידות אדמה הרסניות, שהן 

. במסגרת הסקירה לא נמצאו תוכניות היערכות חברתית־רגשיתמובילות בתחום ההיערכות ה

המתייחסות לעצימות של רעידת האדמה. התוכניות היו כולן קבועות ללא קשר  חברתית־רגשית

שונים של רעידות אדמה בעוצמות שונות ורמות נזק משתנות. לצורך הערכת רמת  לתרחישים

רגשיים לכל אחד מששת תחליפי -החוסן של התוכנית שנבנתה הוגדרו במחקר מאפיינים חברתיים

 החוסן: 

רגשי עיקרי שתורם לשיפור יכולת ההתאוששות, הוא היכולות -מאפיין חברתי יכולת התאוששות.

ישי כדי לאפשר תפקוד תקין. לצורך זה יש להטמיע טכניקות של ויסות רגשות של ויסות רגשי א

באמצעות לימוד של טכניקות נשימה להפחתת חרדה, ובאמצעות יצירת רשת של תלמידים בוגרים 

בבתי הספר שיסייעו במניעת בהלה והיסטריה. דוגמה לכך היא הכשרות מורים לכישורים ומיומנויות 

 הפצת חומרי ההדרכה באמצעות אתר משרד החינוך.המחזקים חוסן, לרבות 

רשת של תמיכת עמיתים היא זמינות של אמצעים נוספים לשיפור היכולת של המערכת  יתירות.

והאוכלוסייה לתפקד. אפשר להשיג זאת באמצעות הנחיות מראש למי יש לפנות במקרה שגורם 

ים בוגרים ו/או מבוגרים בסביבה אחראי אינו זמין, יצירת רשת קהילתית לתמיכה מידית )תלמיד

הספר(, היכרות עם האזור הגיאוגרפי הסובב את בית הספר להתמצאות טובה -הגיאוגרפית של בית

יותר במרחב והקצאת מבנים חלופיים למקרה שבית הספר נפגע )מרכז קהילתי, מתנ"ס וכדומה(. 

ני( שפקע״ר בשילוב דוגמה טובה לכך היא התוכנית להכשרת צוותי הסע״ר )סיוע עצמי ראשו

 הרשויות המקומיות מקימים לטובת מענה ראשוני לאירועי חילוץ. 

חשיפה למגוון של פלטפורמות כוח אדם ולמידה, כולל למידה מרחוק, תאפשר  גמישות טווח קצר.

גמישות בהתאמת התפקוד למציאות המשתנה באירוע של רעידת אדמה. להשגת המטרה אפשר 

נות, לחשוף את התלמידים להיכרות עם צוות שאינו צוות מוביל ולהגדיל לתרגל למידה בתצורות שו

את החשיפה וההיכרות עם גורמים שונים בקהילה, כמו תלמידים בשכבות גיל אחרות, מורים, 

שכנים, נציגים שונים בקהילה וכדומה. מערכות הלמידה של משרד החינוך הנמצאות בשימוש גם 

בחופשות מהלימודים( הן תשתית טובה להגברת הגמישות של  בשגרה )כמו קורסים ללמידה עצמית

התוכנית לטווח הקצר בעת פגיעה בתשתיות החינוך המסורתיות. נוסף על כך, היכולת של צה״ל 

, עד חברתית־רגשיתלהפעיל את מערך החינוך הצבאי משפרת משמעותית את גמישות התוכנית ה

 להיערכות מחדש לאחר אירוע הקיצון.

כדי להשיג הסתגלות לשינוי בטווח הארוך יש לזהות מהם הצרכים המקבלים וח ארוך. הסתגלות טו

מענה בשגרה ומהם אלה שאינם מקבלים מענה, ובהתאם יש לצמצם את הפער הקיים בשגרה, או 

הצפוי בעת אירוע של רעידת אדמה. לצורך זה יש לספק מנגנונים לייעוץ לפתרונות ארוכי טווח, 

קריירה לטווח ארוך, צמצום הוראה ותוכנית לימודים למקצועות שאינם ליבה, כגון לימוד לבניית 

. חברתית־רגשיתהרחבת שיעורי בריאות גופנית ונפשית ומרכזים )פיזיים או מקוונים( לתמיכה 
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דוגמה טובה לכך מרכזי החוסן שהוקמו באזורי העימות בדרום ובצפון, המסייעים לאוכלוסייה 

 בי משבר. האזרחית בהתמודדות עם מצ

מאפיינים כגון אזרחות טובה, סולידריות ועזרה הדדית מספקים מרווחי ביטחון  מרווחי ביטחון.

בעת משבר לתמיכה בנזקקים, ולמניעת נזקים משניים הנגרמים מאלימות ופשיעה. היכרות עם 

יים גורמי סמכות והבנת ההיגיון מאחורי פעולות הנדרשות לביצוע, כמו גם זיהוי אינטרסים הדד

ובניית מערכות יחסים, יגדילו את האמון בגורמים אלה ובמערכת באופן כללי ויגדילו את שיתוף 

 הפעולה והישמעות להנחיות בעת משבר.

השילוב בתוכניות הלימודים בתיכון של מעורבות חברתית היא דוגמה לחינוך לאזרחות טובה 

צמאיים, מעורבים ואכפתיים, תוך ולסולידריות חברתית. מטרת פעילות זו היא לטפח תלמידים ע

העברת המסר שמעורבות חברתית היא ערך ודרך חיים. במסגרת פעילות זו התלמידים מתנדבים 

אש, כמו גם בתי חולים, -משטרת ישראל, מד״א וכיבוי –בגופים שונים, לרבות בארגוני החירום 

 ובסיוע לקשישים ואזרחים הזקוקים לכך בשגרה. 

תקשורת ודיאלוג בין מגוון רחב של בעלי עניין שונים בנוגע להיערכות  והוליסטית.תפיסה מקיפה 

ולשיתוף פעולה באירוע של רעידת אדמה, תאפשר תפיסה מקיפה והוליסטית של ההתמודדות עם 

סוג כזה של אירוע. ניתן להשיג זאת באמצעות חשיפה והיכרות של התלמידים עם נציגים מגופים 

י חירום והצלה, הרשות המקומית, נציגים שונים מהקהילה ועוד. ניתן גם לקיים שונים, כגון שירות

תקשורת ושיח מתמשכים באמצעות פלטפורמות מקוונות שינגישו מידע ויכולת לתקשר בין 

הגורמים השונים. מפגשים כאלו יכולים להיות פלטפורמה לפיתוח מיומנויות תקשורת בין־אישית, 

אמון בין הגורמים השונים, אשר יעודדו שיתוף פעולה ועזרה הדדית. ניהול קונפליקטים ובניית 

פעילות ברמה המקומית של חשיפת המגיבים הראשונים לאוכלוסייה במסגרת ימי קהילה היא 

הקשר בין המגיבים הראשונים לקהילה שעליה הם מופקדים הוא  צות־הבריתדוגמה טובה. באר

 19גרה והן בחירום.ומאפשר היכרות ושיתוף פעולה הן בש ,הדוק

בכל אחד  חברתית־רגשיתכנית ההיערכות הולאחר מכן בוצעה הערכה לאמידת רמת החוסן של ת

)ראו טבלה  7ורעידת אדמה בעצימות סייסמית  9משני התרחישים, רעידת אדמה בעצימות סיסמית 

3.)  
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 מסקנות והמלצות

 חברתית־רגשיתכנית להיערכות ופערים בין רמת החוסן של תתוצאות המחקר מצביעות על 

כניות היערכות והצורך בגיבוש ת , המחקר מראה אתכמו כן. בתרחישים שונים של רעידת אדמה

כנית היערכות ופי תרחישים שונים. יישום תל־ע ,הוודאות רגשיות בעלות חוסן גבוה לאי-חברתיות

 תעלה את רמת החוסן מול אי ,7של רמה סיסמית לתרחיש בהשוואה  9שתוכננה לרמה סיסמית 

, אנו ממליצים לקבל וודאות תלך ותגבר עם השניםה ההבנה שרמת אילנוכח המחקר, ווודאות. ה

  כמה החלטות ברמת המדיניות:

 חברתית־רגשיתתוכנית היערכות 

היא בעלת חשיבות רבה לתפקוד האוכלוסייה באירוע קיצון של  חברתית־רגשיתכנית היערכות ות

-ללא"כנית כזו המבוססת על נקיטת פעולות ותלבנות אפשר . אחרים ןולאירועי קיצו ,רעידת אדמה

 בבתי הספר ברחבי הארץ. , וליישמה קיצוןהערך בפני עצמן גם אם לא יתממש תרחיש הן לש ,"חרטה

מתכוננים שביחס לתרחיש  חברתית־רגשיתכניות היערכות ותמומלץ לבחון חלופות של כמו כן, 

להשגת דרישות קריטיות ביחס  ,וודאותה ולבחור בחלופה הממקסמת את החוסן מול איאליו, 

 בעליתוך שיתוף אנו ממליצים ליישם כנית ההיערכות בבתי הספר ולתפקוד האוכלוסייה. את ת

 וכמ. נציגים שונים מהקהילהוו שירותי חירום והצלה, הרשות המקומית מעניין שונים ומגוונים כ

טחון יו רשת בישיה ,תלמידים מהכיתות הנמוכות לתלמידים מכיתות גבוהות יותרלחשוף מומלץ  כן,

 חברתית במקרה של רעידת אדמה.

 ההיערכותטובה לשיפור החוסן של תוכנית דוגמה  היאתוכנית ההכשרה לחירום המבוצעת כיום 

באמצעות הכשרת כוחות חילוץ מיומנים נוספים. ו, באמצעות הגברת היתירות בה, לרעידות אדמה

מצאות צוות חילוץ יוכך מעלים את הסיכוי לה ,את היתירות תמשפרים משמעותי הכוחות חילוץ אל

 ואף להרחיבה לרשויות נוספות.  ,מומלץ להמשיך ולממש את התוכניתכשיר בשטח. 

זאת באמצעות ימי  .את הממשקים בין כוחות החירום וההצלה והאזרחים להעציםיש נוסף על כך, 

 (צות־הבריתתחרויות ומופעי ראווה כפי שקיים בארכמו קהילה, פעילויות קהילתיות משותפות )

פורמלית שעשויה לשפר את התפקוד ־בסיס טוב לתקשורת א יא. הרחבת ממשקים אלו הוכדומה

 בחירום. 

ניות הכשרה לצוותי ההוראה והחינוך בנושא שיפור החוסן הן נדבך חשוב בתוכניות ההערכות תוכ

יכולת  .להתאושש ממצבי משבר. מומלץ להרחיבה גם לתלמידיםליכולת  בנוגע, חברתית־רגשיתה

 גם בתקופות שגרה. כמו זו רלוונטית גם במצבי קיצון הנובעים מאירועי חירום ורעידות אדמה, 

ך שייכללו בה מרכיבים בדר ,כנית המעורבות החברתית בתיכוןוומלץ להרחיב את תמכמו כן, 

כניות הכשרה בתחומי והמנגישים ידע ומידע בתחום ההיערכות למצבי חירום, בכלל זה הרחבת ת

חירום והצלה, עזרה ראשונה לתמיכה נפשית, בפרט תמיכה של תלמידי כיתות גבוהות לתלמידי 

ת ובהקשר זה בי ,החינוך אחראית לשלומם הגופני והנפשי של התלמידיםמערכת  הכיתות הנמוכות.

והפעילויות אישיים, ־ביןכישורים ומידה של מיומנויות חברתיות לת ולמסגרת להתנסּו הספר הוא

 ספרית־הביתבשגרה  .חברתית־רגשיתהשונות הקיימות בו יכולות להוביל תלמידים להתפתחות 

כדי שבחירום  ם,יום־יוכלו ליישם ביוהתלמידים דדות שלהטמיע כלי התמו יכולים המורים

 כדי. בהם מתורגליםשהם כבר התמודדות זו תהיה זמינה עבורם כחלק בלתי נפרד משפה ומיומנות 

יש לקדם ולעודד תוכניות הכשרת מורים בנושאי שילוב מרכיבי חוסן בהוראה  להלממש תוכניות א

 השוטפת בתחומי הדעת השונים.
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 שהתלמידים יוכלו לתרגל: מיומנויותדוגמאות ללהלן כמה 

ללמד את הילדים לעבד חוויות חיוביות מומלץ  .הפרדה בין אירוע, מחשבה והרגשה )מודל אפר"ת(

 שחוולברר עימם את העובדות של הפעילות מחופשת סוף שבוע,  לביה״סכשהתלמידים שבים 

ות לעודד את הילדים לקיים שיח ? מטרת הפעילן הרגשותומה המחשבות ן, מהסוף השבועבמהלך 

לאחר תרגול שיח חיובי, ניתן לתרגל עימם ניהול שיח רגשי על אירועים קשים  ,רגשי חיובי. בהמשך

 וים.חו  הם ושליליים ש

המתח בגוף עולה, הנשימות אינן מאוזנות ולכן הכלי המרכזי מפלס בעת אירוע דחק,  .איזון פיזיולוגי

 בבית הספר, א נשימות איטיות. את הנשימות אפשר לתרגל בשגרהלאיזון פיזיולוגי של הגוף הו

את התלמידים ויאמנו מדו יל  המודלים  . תרגול ויישום)למשל לפני מבחנים( בעת הצורךוליישמן 

, וכך לשפר את יכולת בעת אירוע כגון רעידת אדמהוליישמם לאזן את הרמה הפיזיולוגית בגופם 

 ההתאוששות מאירוע הפתע.

באמצעות משחק זה יוכלו התלמידים לתרגל מצבים של זיהוי צורך ורצון של  .ענקגמד והמשחק ה

את  ללמדוכן ללמוד לקבל מחבר אחר לכיתה. חשוב  ,זקוק לוהוא שמה את ולתת לו  ,אדם אחר

. ותומכותמעצימות התלמידים לתת דברים לא רק חומריים, אלא גם מילים חיוביות, מילות עידוד 

גם את היתירות של תוכנית המענה היא מחזקת קת את הקשר בין התלמידים ובכך פעילות זו מחז

 לחירום. 

מיומנויות רגשיות חברתיות על מתרגלים בהפסקות הילדים  .מיומנויות רגשיות חברתיות תרגול

לה יש במצבים א .דחק ימצבונוחות  אימגוון מצבים של תחושת , ולעיתים נקלעים לבסיס יומי

הם, את מצוקתם ולעבד את החוויה השלילית שחוו. בסוף כל יהילדים לבטא את רגשותאת להזמין 

לשאול את התלמיד הנפגע: "איך הגבת"? "במי נעזרת? מה לקחת איתך  אפשרזה מסוג אירוע 

מה בפני המורה שלהם שהתלמידים ירשו לעצמם לבטא די בכך מההתנסות הלא נעימה"? לעיתים 

 להישאר קצת עם החוויה כדי לחוש טוב יותר.ו מהמורה אמפתיההם מרגישים, לקבל 

מצב נפשי קיצוני כתוצאה ממצבי במאפשר לתלמיד לזהות האם הוא  .למודעות עצמית לתרגו

 תסכולברגע שמתעורר  לקיים בכיתה. אפשרתרגול של דמיון מודרך שהיא לכך דוגמה משבר. 

איך ולתרגל איתם התלמידים,  להשתמש ברגשות החיוביים שהעלו אפשר – שמשותף לכל הכיתה

 . ּוושחזכר במצבים חיוביים וברגשות חיוביים ילה

תלמידים מצטיינים ופקדו מומלץ להקים מרכז ידע ומידע מונגש לילדים ונוער, שעליו ילבסוף, 

המעורבות  ויקטפרשיתרגמו מידע, מאמרים ומחקרים מהעולם. פעילות כזו יכולה להתבצע במסגרת 

 .   התיכונייםהחברתית של בתי הספר 

 

 ידע ככלי לתכנון-פער מתודולוגיית

 חלופות גם בתרחישי איוהשוואה בין ניתוח המאפשר  ,פרקטי-כלי מדעיהיא ידע -ית פערידולוגומת

המחקר הנוכחי עסק בתכנון ודאות עמוקה שבהם לא ניתן להגדיר את תרחיש הייחוס המדויק. 

יכולה להיות  התודולוגיהמ לתרחיש של רעידות אדמה. חברתית־רגשיתערכות יתוכנית ה ספציפי של

מעצם המענה לחירום בעורף, וזאת רכי תכנון בפקע״ר ובשאר הגופים האמונים על ורלוונטית לצ

שיטה זו מאפשרת דרך נוספת לניתוח חלופות היותם גופים מגיבים לאירועים שאינם צפויים. 

 .תוך השגת יעדים קריטיים ,וודאותה , הממקסמת את החוסן מול איהלאירועים אללמענה מבצעי 

לבחון יישום של , וידע בגופים שונים-כנית ללימוד והטמעה של תיאוריית פערומומלץ ליישם ת

המדרשה הלאומית בנציבות המכללה הלאומית לאיתנות ישראלית, כניות לימוד כאלה באמצעות ות
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 ווודאות, ההבדלים בין סוגיה כנית כזו תתמקד במושג איו. תדומים נוספיםוגופים  שירות המדינה

ידע ומתן כלים לניתוח, תכנון -בגישת פער ושונים והכרת כלים תיאורטיים ויישומיים לטיפול בה

 בחינת החוסן לעמידה בדרישות קריטיות.  ה, על־ידיוקבלת החלטות בגיש

 

 סיכום

. יש חשיבות קריטית של רעידת אדמהלהתמודדות עם אירוע קיצון  חברתית־רגשיתלהיערכות 

אישית, יכולת ־מאפיינים כגון אזרחות טובה, סולידריות, מיומנויות של ויסות רגשי, תקשורת בין

תורמים ליכולת האוכלוסייה לתפקד, לנכונות למלא אחר הנחיות,  ,ניהול קונפליקטים וחוסן אישי

נזקים בצמצום סיוע לו הפחתה בפשיעה ואלימותלחירום והצלה, סיוע לגורמי לעזרה הדדית, ל

 משניים וקיצור זמן ההתאוששות. 

כנית להיערכות ומצביעות על פערים בין רמת החוסן של תשבלב מאמר זה תוצאות המחקר 

-כניות היערכות חברתיותוועל הצורך בגיבוש ת ,בתרחישים שונים של רעידת אדמה חברתית־רגשית

כניות להיערכות ובחינת החוסן של ת. הוודאות לפי תרחישים שונים ת חוסן גבוה לאירגשיות בעלו

מול  ,חסינה חברתית־רגשיתלקבל החלטות מושכלות להיערכות  כדיחשובה ביותר  חברתית־רגשית

 .וודאות באירועי קיצוןה-אי

 
למצבי במימון מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות שנערך המאמר מתבסס על מחקר 
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