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ברעידת אדמה ,הראשונים
שיעזרו לכם יהיו השכנים
מצבי
חיתם
כרמית רפפורט
ביום השריפה בחיפה ,בנובמבר  ,2016בת
חילתה ממש ,כשענני העשן השחור החלו
מיתמרים מעל האזור שבו נמצא גן היל
דים שבו בני לומד ,היה ברור כי יש להגיע
אל הגן ולאסוף את הילדים .עומסי התנועה
מנעו ממני להגיע אל הגן במהירות ,ולאחר
שאחת האמהות הציעה בקבוצת הוואטסאפ
של הגן לחלץ משם ילדים ,נפגשתי בזכותה
עם כני שהיה רגוע לחלוטין .פועלה האמיץ
של האם — הבלתי מובן מאליו — ממחיש
ביתר שאת את חשיבותם של הקשרים הח
ברתיים וכוחה של הקהילה בהתמודדות עם
מצב חירום.
סדרת רעידות האדמה )בעוצמה חלשה־
בינונית( באזור הצפון החודש מהווה תזכורת
לחשיבות המוכנות וההתמודדות בחירום בשני
מישורים מרכזיים :המערכות הלאומיות והאזר
חים .ברמה הלאומית ,הוגדרה מסגרת היערכות
לקראת רעידת אדמה הרסנית המבוססת על תר
חיש ייחוס המפרט את רמות הסיכון באזורים שו
נים בישראל ,כולל עבור מבני ציבור)בתי הולים
ובתי ספר( והרשויות המקומיות.
ברור כי הדיר אל מוכנות ברמה הלאומית
עוד ארוכה מאוד ,על אף ניסיונות לקדם חי
זוקי מבנים באמצעות תוכניות לאומיות כגון
פינוי־בינוי ותמ״א  .38עם זאת ,גם לאזרחים
ולקהילות יש חלק משמעותי במוכנות לחי
רום ,ולרעידות ארמה בפרט ,ויש צורף לה
תייחס לכך.
מבחינת האזרח ,מוכנות למצבי חירום היא

מושג חמקמק .בתקופות שגרה רמת הקשב של
הציבור לסיכונים פוטנציאליים שונים נמו
כה באופן טבעי .קשה לדמיין אירוע הזורע
הרס וחורבן כאשר היומיום רווי בהתמודדויות
שגרתיות ,ואירועים ״שוברי שגרה״  -לטוב
ולרע  -ברמה האישית מהווים את עיקר העי
סוק היומיומי :בעבודה ,בטיפול בבני משפחה,
בבחירת יעד לחופשה .בנוסף ,אירועי חירום
נתפשים כדחוקים )"לי זה לא יקרה"( ,היכו
לת להתמודד נתפשת כגבוהה )"יהיה בסדר",
"נעבור את הגשר כשנגיע אליו"( או שהשלי
טה במצב נמוכה ולכן אין טעם להשקיע בהע
רכות )"מה שיהיה יהיה"(.
כמו כן ,לצערנו הרב ,הניסיון ,בהתמודדות
עם מצבי חירום שונים ,בעיקר בחיפה  -כמו
נפילות הטילים במלחמת לבנון השנייה ,הש
ריפה בכרמל) (2010והשריפות בנובמבר 2016
 מביא למודעות גבוהה יותר לסיכונים ,אךלא בהכרה למוכנות בפועל .לאור זאת ,על אף
שרמת הסיכון הנתפש גבוהה ,אזרחים אינם

ברגעים הראשונים ,בתוך הקושי
והאי־ודאות ,צפויים להופיע
גילויי אחווה ודאגה לזולת .כאן
טמונה המוכנות האמיתית
נוטים להתכונן לחירום באופן מעשי .יתרה
מזאת ,ככל שארגוני החירום נתפשים כמו
בנים יותר  -מבצעים תרגולים שבהם מש
תתפת האוכלוסייה ,מפרסמים כי נרכש ציוד
וכר  -כר האזרחים נוטים להתכונן פחות ,שכן
רווחת התפישה כי "בעת הצורף ,ארגוני החי
רום יטפלו בי".
כאן מתעוררת הבעיה האמיתית .בעת
אירוע חירום רחב היקף ,כמו רעידת אדמה
הרסנית  -סיועם המיידי של ארגוני ההצלה

