
בפרט )70 כתבות וידיעות שפורסמו לאורך השנים 2014—2017 וכן 
התגוביות ]הטוקבקים[ שנכתבו להן(. אף על פי שהקונצנזוס המדעי 
הוא שאין עדות לנזק מקרינה בלתי מייננת, ב–70% מהידיעות 
שבדקנו הובעה עמדה ברורה שקרינה בלתי מייננת היא מסוכנת. 
עמדות כותבי התגוביות לידיעות היו דווקא מתונות יותר: רק 52% 

מהמגיבים הביעו עמדה כזו.
חקר השיח ברשתות החברתיות — בחנו את השיח שהתפתח 

ברשתות החברתיות בעקבות שידור תוכניות טלוויזיה בנושאי 
קרינה בלתי מייננת בכלל וקרינת אינטרנט אלחוטית בפרט. בדקנו 
שלוש תוכניות טלוויזיה ששודרו בשנים 2016—2018. ניתחנו פוסטים 
)רשומות( ותגובות בארבעה עמודי פייסבוק פתוחים )כמו ״מדע 
גדול בקטנה״ וחדשות ״כאן״(, שנוהלו בהם דיונים על התוכניות 
הללו. 52% מהמגיבים הביעו עמדה חד–משמעית שקרינה היא 
מסוכנת, לעומת 27% שהביעו עמדה חד–משמעית הפוכה. לרוב, 
השולטים בשיח הם הגולשים המאמינים שקרינה בלתי מייננת 
מסוכנת. עם זאת, יש שונות רבה בין עמודי פייסבוק שונים. 
כשמנהלי העמודים ומדענים מעורבים בשיח, הדיון שקול ומעמיק 
יותר לעומת דיון בעמודים שהשיח בהם חופשי ואינו מנוהל. אגב, 
מכאן נובעת מסקנת משנה של מחקרנו: יש חשיבות למעורבות של 
מדענים בפורומים ציבוריים כדי לקדם שיח מבוסס ראיות בנושאים 

שבחזית הטכנולוגיה, המשפיעים על סביבת חיינו.
ראיונות — ערכנו ראיונות עומק עם 50 הורים לילדים בבתי 

ספר יסודיים ביחס לתפיסות הסיכון שלהם לגבי קרינת אינטרנט 
אלחוטית בבתי ספר. לשם כך הצגנו להם דילמה — האם לאשר 
הכנסת Wi-Fi לבית הספר של ילדם או לא? רוב ההורים שראיינו 
הסכימו להכנסת Wi-Fi לבית הספר. אף על פי שחלק מהם חששו 
שתיתכן סכנה מהקרינה, הם לא חשבו שיש טעם להתנגד לחשיפה 
ל–Wi-Fi, כי בין כה וכה הילד חשוף לה במקומות אחרים, כולל בבית, 

בחנויות ובמתחמים שונים. גם הורים שהביעו התנגדות להתקנת 
רשתות Wi-Fi בבית הספר של ילדם, לא תמיד עשו זאת בגלל 
סכנת הקרינה. סיבה נפוצה להתנגדות הייתה שאינם רואים את 
החשיבות הפדגוגית בשימוש נרחב ב–Wi-Fi, ומעדיפים לצמצם 

את החשיפה למסכים של ילדיהם מטעמים חינוכיים וחברתיים.
אף על פי שהמדע אינו מציג ראיות לנזקים מקרינת נתבי 
אינטרנט אלחוטיים, ממצאים מהמחקר שערכנו מצביעים שהמידע 
המוצג לציבור בתקשורת, ממסגר קרינה זו כמסוכנת. עם זאת, אנו 
רואים שיש נוכחות משמעותית של אנשים המביעים את הסכמתם 
עם הקונצנזוס המדעי בשיח ברשתות החברתיות ובתגוביות. להורים 
סיבות אחרות, שלרוב אינן קשורות לסיכון מקרינה, לתמוך בהכנסת 
אינטרנט אלחוטי לכיתות או להתנגד לה. לנוכח המסגור הבעייתי 
בתקשורת והנוכחות של דעות מעורבות בשיח הציבורי, עולה הצורך 
לבדוק את הנושא באופן מקיף יותר. במהלך 2019 נערוך סקר עם 
מדגם מייצג של ישראלים, שיבחן את הקשר בין ידע מדעי כללי, 
ידע מדעי בהקשר של קרינה בלתי מייננת וקבלת החלטות בנושא 

של רשתות אלחוטיות בבתי ספר.
 ומה איתך, החלטת איך להצביע אם ההצעה תגיע לסף 

כיתת ילדך?
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משמעות המילה Biomimicry היא חיקוי החיים )״bio״- חיים, 
״mimicry״ נגזר מהמילה ״mimesis״ שטבע אריסטו ומשמעותה 
חיקוי(, והכוונה לתהליך שיש בו חיקוי מודע של פתרונות תכנוניים 
של הטבע ]1[. ענף זה עוסק בחקר של מערכות ביולוגיות ואקולוגיות 
כדי להעביר את הידע על המנגנונים במערכות אלה לעולם 
הטכנולוגי או למצוא פתרונות לבעיות טכנולוגיות בעולם הטבע. 
הרעיון העיקרי בענף הוא שבטבע יש פתרונות מדהימים לצרכים 
שונים, ולכן כדאי מאוד לבדוק אותו כמקור ידע. תחום הדעת הזה 
נמצא בצמיחה, ומזוהה כמנוע חדשנות בכל תחומי החיים. במקביל 
להתפתחות התחום באקדמיה ובתעשייה,יש עניין הולך וגובר 
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בשילוב התחום במסגרות חינוכיות רשמיות ובלתי רשמיות כמקור 
לחדשנות פדגוגית ותהליכי למידה משמעותיים.

התכנים הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה, והשאלות 
הנשאלות מתאימות לעולם הידע של המאה ה–21. הם מזמנים 
עיסוק בסוגיות אקטואליות ובדילמות המפתחות מודעות חברתית–
סביבתית, ולפיכך אנו מפתחים אזרחות סביבתית תוך הקניית 
דרך חשיבה יצירתית והמצאתית. נוסף על כך, התלמידים, במקרה 
זה סטודנטים פרחי הוראה, מפתחים ידע ומיומנויות הנדרשים 
לתפקוד מיטבי של מורה במאה ה–21 תוך כדי שימוש מושכל 
בטכנולוגיית המידע והתקשורת, מתוך גישה שלא ניתן ללמד תכנים 

ללא התנסות מעשית בהם.
במכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי פותח בשיתוף עם 'ארגון 
הביומימיקרי בישראל' קורס ייחודי בנושא זה לסטודנטים מתוכנית 
המצוינים )רג״ב - ראש גדול בהוראה(. המטרה העיקרית של פיתוח 
קורס ייחודי זה לפרחי הוראה היא לעודד את ההבנה הרואה בטבע 
מקור לכר נרחב של למידה, ידע, תובנות ופתרונות טובים, יעילים 
ובני–קיימא לאתגרים טכנולוגיים שאנו מתמודדים איתם. בקורס 
הייחודי השתתפו 26 סטודנטים שלמדו בתוכנית רג״ב, מהם 11 
סטודנטים מהתמחות מדעים ו–15 סטודנטים מהתמחויות אחרות 
במכללה. ממצאי שאלון שביעות הרצון בסיום הקורס הראו כי 
הסטודנטים הביעו שביעות רצון גבוהה ממנו. לא התגלו הבדלים 
משמעותיים בין קבוצת המתמחים במדעים וקבוצת הלא מתמחים. 

ההבדל המשמעותי בין שתי הקבוצות היה בסוגיית ההנאה.
יישום הלמידה בקורס היה בבניית ״שביל ביומימיקרי״ )הרביעי 
בעולם( המבוסס על אורגניזמים מדבריים המאפיינים את ארץ 
ישראל. הסטודנטים חקרו את האורגניזם שבחרו, ובדקו כיצד 
הוא מתאים את עצמו לחיי המדבר. עבור כל אורגניזם בגן הוכנו 
פעילות להדרכה הממחישה את המנגנון, ומערכי שיעור שמדגימים 
את התאמתו של האורגניזם לבית הגידול. תוכנן והוקם שילוט 

)בעברית וערבית( למבקרים בשביל, ובשילוט יש דוגמאות לחדשנות 
ולרעיונות שאפשר ליישם מהמנגנון המתואר. חלק מהתחנות בגן 
מציגות את מנגנון ההתאמה, וחלק הן פשוט חיקוי ברמת המבנה. 
במהלך הקורס הטמיעו הסטודנטים את הנושא הייחודי באמצעות 
ארגון ימי שיא לבתי הספר ולקהילה )תיכון מקיף עומר, תיכון אורט 
ערד, קריית חינוך מרחבים(. לסטודנטים ניתנה האפשרות לבחור 
את האורגניזם המדברי שיתעמקו בו. אפשרות הבחירה יוצרת 
עניין בלמידה. עניין משמעותי ייווצר אם מעורבים בו משתנים כמו 
הפעלה, הפתעה, רכישת ידע חדש ומעורבות חברתית. מחקרים 
מראים, כי ככל שמספר המשתנים הפועלים בו–זמנית יעלה, ייווצר 

עניין רב יותר בתהליך הלמידה ]2[.
לאור התוצאות יש חשיבות בשילוב תוכנית מסוג זה בהכשרה 
של פרחי הוראה במכללות, בדגש על סטודנטים המתמחים במדעים 
ובלימוד קורסים בין–תחומיים המשלבים קיימות וטכנולוגיה או 
קיימות ואומנות. תהליך ההכשרה של סטודנטים להוראה יוצא 
מהנחה בסיסית כי לעמדותיהם של הסטודנטים על ערך הכבוד 
לטבע יש השפעה ישירה ועקיפה על תפיסות התלמידים לגבי 
הטבע. לכן, בתהליך ההכשרה יש ליצור מורים המודעים לערכיהם 
ולעמדותיהם, ולדאוג לכך שהם יפנימו את ערך הכבוד לטבע וילמדו 

זאת את תלמידיהם.
תודה לפדרציית מונטריאול שתמיכתה הכספית אפשרה הקמת 

שביל ייחודי זה.
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