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 השפעה אפשרית של שדה תעופה אזרחי על תלמידים ובתי ספרהפרספקטיבה של בתי הספר: 

 ד"ר נועה ציון ריכוז המחקרים נערך על ידי 

דויד מחייבת בחינה מקצועית -רמתבבסיס החלטת הועדה הארצית לתכנון ובניה לקדם תכנון שדה תעופה מקביל נתב"ג 
של ההשלכות האפשריות של התוכנית כפי שהוצגה בועדת התיכנון על מוסדות החינוך באזור הרלבנטי. לאורך מסלול 

נחיתת המטוסים המתוכנן לשדה התעופה ברמת דוד, אם יקום, ממוקמים מוסדות חינוך רבים בהם לומדים אלפי 
יסודי. בין בתי ספר אלו גם מספר בתי ספר -דים המתחנכים במערכת החינוך הטרום, וכן אלפי יל'יב-'תלמידים בכיתות א

ק"מ מהשדה, וכן מספר כפרי נוער שחלקם מיועדים לנוער וסיכון  2-לחינוך מיוחד, שאחד מהם ממוקם במרחק של פחות מ
מחקרים שבדקו היבטים שבהם מתגוררים התלמידים במשך כל ימות השבוע. לאור זאת, הנחת המוצא שלנו היא שממצאי 

שונים של בתי ספר הממוקמים ליד שדות תעופה יעניינו את כל מי שמתלבט לגבי התמיכה האפשרית בהקמת שדה התעופה 
הורים, מורים, קובעי מדיניות ואחרים. ואכן, מחקרים לא מעטים חקרו השפעות הרעש על למידה בכיתות בבתי ספר  –

לוגיה של המחקרים הללו מגוונת. חלקם כללו תצפיות בכיתה, מחקרים כמותיים, הנמצאים בקרבת שדות תעופה. המתודו
 שימוש בנתונים לאומיים בנוגע להישגי תלמידים במבחני הבנת הנקרא ומתמטיקה ועוד. 

 :המחקרים הבולטים ביותר הם

פהול באמסטרדם, תלמידים מבתי ספר הממוקמים ליד שדה התעופה סכי 2422ובחן  2002שפורסם בשנת  RANCHמחקר  

 (.(Clark, et al., 2006 היתרו בלונדון וברחאס במדריד.

בתי  2,000 -קריאה ומתמטיקה מ ם סטנדרטיים של ממבחנינתונים בארצות הברית אשר בדק  2002מחקר שפורסם בשנת 
לרמות רעש שהוגדרו כחשופים בתי ספר  0021שדות תעופה מרכזיים בארצות הברית, מתוכם  22ספר הממוקמים ליד 

 (. (Sharp, et al., 2014 גבוהות

בתי ספר סביב ברצלונה. המחקר בדק היבטים רבים  95 -בבדק מפגעים שונים אשר  2002מחקר ברצלונה שפורסם בשנת 
הורים של  2453ביניהם זיהום רעש. במחקר השתתפו גם ושל זיהום אליהם חשופים התלמידים )כגון זיהום אוויר( 

  הוא כלל בין השאר בדיקת רעש על ידי מוניטור שהותקן בכיתה, הערכת התנהגות תלמידים ועוד.' וד -'בתלמידים בכיתות 

(Forns, et al., 2016 .) 

בתי ספר הממוקמים  25 -בשלמדו 'תלמידים בכיתה ב  0229במהלכו נחקרו  2003, שפורסם בשנת  ,בגרמניה NORAHמחקר 

 . ( Klatte, et al., 2017) מסביב לשדה התעופה של פרנקפורט.
 

ים על היבטים שונים של למידה סחקר השפעת רעש של מטו ,2003שפורסם בשנת , (LAXמחקר שדה התעופה בלוס אנג'לס )
שנחשפו  1מתוכם ובתי ספר  00של תלמידים בבתי ספר הממוקמים מסביב לשדה התעופה של לוס אנגלס. במחקר השתתפו 

 Eagan, et al., 2017 ) ) בתי ספר שהיו פחות חשופים למפגעים אלו. 2צת ביקורת של למפגעי רעש משדה התעופה וקבו

 

המשותף לממצאי המחקרים הללו הוא זיהוי השפעות 
ת של רעש המטוסים על הלמידה בבתי ושליליות מגוונ

 הספר.

 הבנת הנקרא  והיבטים שונים של ירידה באיכות הקריאה

בהבנת איכות הקריאה, בזיהו ירידה  NORAH -ו RANCH   ימחקר
מרמה של החל הנקרא ועיכוב בקריאה ביחס לממוצע שזוהה 

11DB  .הביצוע במבחני  ,ככל שהחשיפה לרעש עלתהומעלה
 הקריאה ירד. 

שעיבד נתוני מבחנים סטנדרטיים בארצות הברית  2002גם מחקר 
מבחנים נמוכות של מצא קשר בין רעש שדה תעופה ובין תוצאות 

 בהשוואה לבתי ספר שתלמידיהם לא נחשפו לרעש כזה.  במתמטיקה ושפה

 

 בקרב תלמידים שנחשפו לרעש  ADHDפגיעה בזכרון וזיהוי מאפיינים של 

קיימת השערה שעדיין לא נבדקה שחשיפה מוגברת ולאורך זמן לרעש  .recognition memoryמחקרים גם זיהו פגיעה בה
במחקר  דומים בדגש על איכות הקריאה נמצאו ממצאים  .בגיל הצעיר תפגע בהתפתחות כישורי שפה והתפתחות קוגנטיבית
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ליד ממוקמים לעומת בתי ספר שאינם ,בתי ספר ליד שדות תעופה  00-בילדים  210ונערך על  2000שפורסם בבריטניה בשנת 
 שדות תעופה. 

. ממצא זה מקבל גם הוא חיזוק ADHDקשורה לסימפטומים של  נמצא כי חשיפה לרעש בבתי הספר 2002במחקר ברצלונה,  

שאחד מממצאיו הוא שהחשיפה לרעש מטוסים מזוהה עם רמות גבוהות של היפראקטיביות   RANCHמממצאי מחקר 

Stansfeld, et al., 2009)) 

 בקרב התלמידים OYANCEANNתחושות 

" שעיקרן תסכול, annoyanceהחשיפה לרעש מטוסים לאורך זמן נמצאה גם כתורמת לתחושות שהחוקרים הגדירו כ" 
דרום אפריקה מיוחד בכך שהפעימה השלישית ב חוסר נוחות וכדומה. מחקר שנערך בבתי הספר סביב שדה התעופה דרבן

 ,שהתבסס בין השאר על דווח עצמי של תלמידים ,מהמיקום המקורי. המחקרשלו התבצעה לאחר ששדה התעופה הועבר 

גם לאחר העברת שדה רב יותר  annoyanceמצא שהילדים שהיו חשופים לרעש כרוני במשך תקופה ארוכה דווחו על 

 (Seabi, 2013) התעופה.

 

 הפרספקטיבה של המורים

מקצוע ההוראה מחייב שימוש נרחב בקול  שהוא כלי 
ה של המורה. לכן מורים שנדרשים להרים את העבוד

קולם נמצאים בסיכון לבעיות בריאות הקשורות 
 לשימוש יתר בקול. 

מחקרים בדקו גם את הפרספקטיבה של המורים 

התמקדו  LAXהמלמדים בבתי הספר הללו. במחקר 
החוקרים בתצפיות בכיתות ובדווחי מורים. הם מצאו 

שחשיפה כרונית לרעש מטוסים קשורה לעליית 
 השימוש בקול של מורים בכיתה.  מורים  מבתי ספר

ומעלה  11DB שהחשיפה בהם לרעש נמדדה ברמות של 
מורים בבתי מאשר  דווחו על  הרמת קול רבה יותר 

)ראו  שו זאתשוותצפיות החוקרים א ספר אחרים
(. מורים דווחו על השפעה שלילית של שמאלתרשים מ

חשיפה כרונית מתמשכת לרעש מטוסים על יחסי מורה תלמידים, אבדן ריכוז 

מיקד את הקשר בין  RANCHאיכות עבודתם ועבודת התלמידים. מחקר פגיעה בו
 בות סטרס של תלמידים ומורים.זמן למידה שהולך לאיבוד בגלל הפסקות רבות במהלך השיעור ובין תסכול ותגו

 

 חצר בית הספר

חשוב נתפס כ חופשי  תלמידים מבלים זמן רב בחצר בית הספר ומשחק
רעש למטבע הדברים קוגנטיבי חברתי רגשי ופיזי. התפתחות הילד מהיבט ל

 חצר בית הספר. חוץ, בבהמטוסים השפעה גדולה יותר  

על מקלטי רעש עיליים המוקמים בבתי ספר  2002עיתון לונדוני דווח בשנת 

 .(Bowden, 2016)בלונדון.  HEATHROW  בקרבת שדה התעופה 

 

 

 

 

 

שליליות  להשפעות  ,מדינות ממגווןרבים הכוללים בתי ספר על מגוון רחב של מחקרים  המבוססות, קיימות עדויות יכוםלס
 מנעדומתבטאות ב , הן ארוכות טווחעל הצוות החינוכיועל התלמידים , אלו השפעותספר. -לבתי תעופה שדה קירבת של

 . פיזיו רגשי ,קוגניטיבי– תחומיםרחב של 
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