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 עיצוב התרעות בטלפונים סלולאריים בפני רעידות אדמה

 אבי הראל –נייר עמדה 

 רקע

הקימה קבוצת מחקר לעיצוב  האקדמיה לעיצוב ואמנות בצלאל בשיתוף המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית

עורכת מחקר הבוחן את הפוטנציאל בימים אלו הקבוצה . ר ערן לדרמן"בראשות ד,  RDFD -רלוונטי לרעידות אדמה 

בספטמבר נפגשתי עם ערן ועם עוזרת  .של העברת הודעות אזהרה אזוריות ופרסונליות באמצעות מכשירים סלולריים

שמשפיעים על , וזמן התגובה ההתרעה עיתוישל המגבלה בעיקר , בה שוחחנו על שיקולים שונים, המחקר אור חקלאי

התקיימה פגישה בבית הנסן בירושלים בה היתה התחלה של  בדצמבר 00-ב. ישימות הפתרון של טלפונים סלולאריים

 .דיון בנושא

 מטרה

מטרת מסמך זה להציג את עמדתי לגבי התועלת הפוטנציאלית של שימוש בטלפונים סלולאריים באירוע של רעידות 

 .אדמה

 שיקולים עיקריים

 :הגנה בפני אירוע של רעידת אדמה מהווה אתגר מהסיבות הבאות

 המשמעות היא שהציבור נדרש . בו הציבור נדרש להיערך להתגונן, של מספר שניות, מן קצר ביותרמרווח ז

 .על מנת שיוכל להגיב במהירות, להיות בדריכות לקראת האירוע

 מצב של הציבור נמצא בהמשמעות היא ש. בין אירועים מרווחים אקראיים במשכי זמן של חודשים עד שנים

 . שיאפשר הבנה של הסיטואציה, דת על מנת להביא אותו למצב של דריכותונדרשת פעולה מיוח, שאננות

היא  במצב של חוסר דריכות ההסתמכות על הטלפון הסלולרי לקבלת המידע, נוכח הזמן הקצר שעומד לרשות הציבור

לצמצום של היערכות בהיבט , לבחון את השימוש בטלפונים סלולריים בראיה רחבה יותר יש צורךולכן , בעייתית

 .רעידות אדמה בגיןהנזקים 

 ידות אדמההסיכונים של רע

שגורמים , ב"וכיו, קריסת גשרים, כולל פריצת סכרים, ותשתיות הסיכונים הישירים של רעידות אדמה הם הרס מבנים

התלקחויות של מיכלי  כולל , קיימים סיכונים משניים הקשורים בפגיעה בתפעול שוטף, בנוסף. לאובדן בנפש וברכוש

 .ב"וכיו, פיצוצים של צנרת מים וביוב, דלק

אובדן , קריסת פיגומים במהלך בניה: ורים באופי הפעילות של הציבור בזמן האירועקיימים סיכונים הקש, בנוסף

 .ב"וכיו ,עוריאה ןמזבשימוש בכלי עבודה מ תועבונהפגיעות , ליטה על כלי רכב בנסיעהש
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 פתרונות לצמצום הנזקים

. תוכרעמ עמידות וחסינות תחטבא לש תונורתפב דקמתהל ךירצ תונגהה ןכת, במגבלת הזמן העומד לרשות הציבור

 לע ססובמהתכן לחסינות . ועל ידי חיזוקים, על ידי ספיגת זעזועים, תויתשתו עמידות מבנים לא סחייתמהתכן לעמידות 

כולל גנרטורים לאספקת , והפעלה אוטומטית של עזרי גיבוי, כולל סגירה אוטומטית של מיכלי דלק אוהו ,היצמוטוא

 .חילוץ יביתנופתיחה של , מתח

 השימוש בהתרעות

 הטלחה ךרוצלהעומד לרשותו זמן ה קרפלהגיב כראוי להתרעה הם כאשר המצבים בהם לפחות חלק מהציבור יכול 

הפרדוקס של התרעות ברעידות אדמה הוא שהזמן תגובה זה מתאפשר רק במרחק רב . שניות 01-עולה על כ הבוגתו

זמן ההתרעה הוא , שהם קרובים למוקד הרעש, במצבים בהם הנזק רב, כלומר. ואז הנזק הוא מצומצם, ממוקד הרעש

 .קצר מדי

אין יתרון לשימוש בטלפון , במצבים בהם יש כריזה. על בסיס כריזה םימייוסמן קצר אפשרית במקרים התרעה בזמ

שנמצאים  םישנא רובעבעיקר , השימוש בסלולרי יכול להיות יעיל במצבים בהם אין אפשרות לכריזה. הסלולרי

 . בחקלאות קוסיע יכרצל, כגון, באזורים פתוחים

 התרעהה מטרות

 : מטרות שלשלהתרעה יש בדרך כלל 

 לשינוי במצב רוביצההסבת תשומת לב , שינוי מצב מנטאלי 

 לגבי המצב החדש רבסה תודעה 

 יוצרהעל אופן התגובה  תזמרמה ךורדת תעדותה. 

, עה שאינה מספקת מידע לגבי אופן התגובה הנדרש גורמת לתגובה של חרדה שמתבטאת לעתים בהיסטריההתר

 .ובמקרים אחרים לאדישות

 נאים להשגת מטרות ההתרעהת

 :ההתרעה יכולה להשיג את מטרותיה בתנאים הבאים

  םיררועמה םינייפאמ ילעב הילילצו ,בטיהנשמעת הסבת תשומת הלב לשינוי המצב אפשרית אם ההתרעה 

 חרדה

  והדרכה מוקדמת לזיהוי ההודעה, הציבור את המצב החדש אפשרית בתנאי של מיקוד קשבתפישת 

 ץהנשנו רזוח י של הדרכה מוקדמת לתגובה ותרגולהבנת אופן התגובה הנדרשת אפשרית בתנא 

 .םוריח יבצמב םישורדה יתוריש תוקפסמש תודיחי ןוגכ, קיום התנאים הללו אפשרי רק אצל אוכלוסיות נבחרות
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 י ליעדי השימוש בהתרעותהתאמת הטלפון הסלולר

בעיקר , אלא אוכלוסיות מצומצמות, מהאמור לעיל עולה שהטלפון הסלולרי אינו יכול לשמש את כלל האוכלוסיה

נדרשות לפעול באופן מסוים בכדי לוודא שהמערכת האוטומטיות פועלות כנדרש ש, יחידות הקשורות למערך החירום

 . לצמצום הנזקים

 :כולליםלכך שההתרעה תמלא את יעודה  םתנאי

  קול נמוכה או העוצמת  רשאכ ,במצב השקט, גם כשהוא במצב כבוי עירתהלו טולקל ירלולסה ןופלטהיכולת

 (Bluetoothלמשל על ידי התקן ) קחרמב אצמנ ןופלטהשכ

 ק הפוטנציאליחומרת הנז לש השוחת םירצויו, צלילים אופייניים המייחדים את מצב ההתרעה 

 להגיב באופן במטרה , הדרכה מוקדמת ואימונים חוזרים ונשנים לבקלצריכים  דעיהבאוכלוסיות  םישנאה

 .לרשותםקצר ביותר שעומד הבזמן  ילמיטפוקה

מידע כזה יכול . ההתרעה הקולית אינה יכולה לספק מידע ספציפי הנדרש לצורך קבלת החלטות כיצד לפעול, בדרך כלל

הסיוע ו ץוליחה ישלבב רקיעביכול לשמש והוא , כלל רק לאחר שהאירוע התרחשבדרך , להתקבל בשלב מאוחר

 .לנפגעים

 תסלולריה תשרה

 ריהמהשימוש בסלולרי יכול להיות . ס הרשתות הציבוריות עלולה להיות איטית מדיהעברת מידע בסלולרי על בסי

 .רשת יעודית תועצמאב הערתהה תא לבקמהסלולרי  ןופלטהאם  תקפסמ הדימב

 םוכיס

 וב שומיש לוקשל םוקמ שי .המדא תודיער ינפב בחרה להקל הערתהב ךרוצה לע תונעל לוכי וניא ירלולסה ןופלטה

 ,רקיעב .הזירכ ידי לע הערתהו תוניסח ,תודימע לש םיכרדב אלמ הנעמ לבקל תולוכי ןניאש ,תורחבנ תויסולכוא רובע

 .םוריח יבצמב תלעופה תודיחי רובע הזכ ןורתפל םוקמ שי

 הבוגתל הנשנו רזוח לוגרתו ,הערתהה בצמ יוהיזל הכרדה לש םילהנ םויקו חותיפב תינתומ הזכ ןורתפ םושייב תלעותה

     .הריהמ

 


