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  כיצד להתנהג בזמן רעידת אדמה
 

 

הניסיון שנצבר בעולם מוכיח כי היערכות מתאימה  -אדמה כבלתי מנוצחתאל תתייחס לרעידת 

  !והתנהגות נכונה בעת התרחשותה יצילו נפשות

  הסכנה 

. כאלה גם בעתידבאזורנו התרחשו בעבר רעידות אדמה הרסניות ולפי דעת מומחים יתרחשו רעידות אדמה 
בעוד חודש או בעוד , לא ניתן לחזות מראש את זמן התרחשות רעידת האדמה והיא עלולה להתרחש מחר

הניסיון שנצבר . אך אין ספק שרעידת אדמה חזקה תתרחש בישראל ועלינו להיערך לקראתה, מספר שנים
כונה בעת התרחשותה בעולם מוכיח שהיערכות מוקדמת של האזרחים לקראת רעידת אדמה והתנהגות נ

  .הצילו חיים ומזערו את הנזק לרכוש
; מניסיון שהצטבר בעולם עולה כי הסכנה והגורם למרבית הפגיעות בנפש אינו מעצם הרעש אלא מתוצאותיו

דליפות , הצפות, שריפות, שברי זכוכית, תזוזה ונפילה של רהיטים וחפצים, קריסת מבנים, גלישות קרקע
  .כונה של אנשים מסכנת אותם ואת סובביהםגם התנהגות לא נ. גז
  

  כיצד להתכונן לרעידת אדמה

  -הכנה ראשונית

העדיפו את השימוש בו  -ד"במידה שבבית ישנו ממ. רחוק מקירות חיצוניים –יש לאתר מקום בטוח בבית 
  . על פני כל מקום אחר

הראשיים של הגז יש להראות לכל בני המשפחה היכן נמצאים המפסקים הראשיים של החשמל והברזים 
  . וכיצד לסגור אותם, והמים

  . אם יש, יש להכיר את יציאות החירום
  . רצוי לקבוע מקום מפגש עם בני המשפחה למקרה שהרעש יתרחש כאשר אתם נמצאים במקומות שונים

על כל  הכנת הבית ודאו כי אתם מבצעים את .ליפול או להישבר מהווה מקור סכנה, כל חפץ שעלול לזוז
  . שלביה

. חוטי חשמל וטלפון נקרעים וצינורות מים מתפוצצים, כבישים נהרסים -רעידת אדמה פוגעת בתשתיות 
תאפשר לכם  תיק לשעת חירום הכנת. ועל אחת כמה וכמה לכל בית, כוחות ההצלה יתקשו להגיע לכל אזור

  . עד שתגיע עזרה, שעות 72עד  24להתקיים במשך 
   

  :כיצד מזהים רעידת אדמה
אנשים רבים תיארו את הרגעים . בתחילה כרעידות של הרהיט ואחר מצד לצד, ראשית תחל תזוזת רהיטים

התחושה היא כי הקרקע  -חרים אמרו בפשטות כי כשמה כן היארבים א. הראשונים כספינה מיטלטלת
השניות הראשונות הן קריטיות ובעלות הסיכוי הטוב . רועדת מצד לצד) מדרגות, רצפה, אדמה(שתחתייך 

  .שמרו על קור רוח והגיבו במהירות -אל תתמהמהו. ביותר להינצל
   

  :עמידות הבניין
בנפש ונזקים לרכוש בעת רעידת אדמה היא לוודא כי המבנה בו למנוע אבידות (!) הדרך המשמעותית ביותר

אם הבית בו , מומלץ לבדוק עם מהנדס מבנים בעל הכשרה מתאימה. אנו גרים עמיד בפני רעידות אדמה
בניינים שנבנו ). 413י "ת(אתם מתגוררים עונה לדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה 

יש לפעול , במידה והבית אינו עומד בדרישות התקן. בדרישות תקן זה, כפי הנראה, אינם עומדים 1980לפני
  ! לחיזוקו בהקדם האפשרי

קובעת מסגרת חוקית המאפשרת ) 38א "תמ(תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה 
זכויות בניה נוספות קבלת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ומעודדת את ביצועה על ידי מתן 

התוכנית מתאימה במיוחד למבנים אשר היתר בנייה להקמתם . של פעולות החיזוק, לשם מימון ולו חלקי
  . 1.1.1980- ניתן לפני ה
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  :הכנת הבית
, או משברי זכוכית, מרבית הפגיעות בנפש בעת רעידת אדמה נגרמות מקריסה של מדפים וחפצים כבדים

    :כבר היום, על כן כדאי. שריפות ודליפות גז
  . טלביזיות ומדפים, לחזק לקירות ספריות 
  . מזגנים ומדחסיהם, בלוני גז, ב בדודי שמש וחימוםלתמוך היט 
  . הרחק ממקור חום, לאחסן חומרים רעילים ודליקים במקום נעול 
  .להניח חפצים כבדים במקומות נמוכים 

   
    :תרגול בסיסי למשפחה

, מקום בטוח בבית וכן במקום העבודה, פ ההנחיות שלמעלה"בשיתוף בני המשפחה וע, יש לאתר מראש
שטח פתוח בבית צמוד קרקע או , חדר מדרגות בבית קומות/ד"למשל ממ: אליו תגיעו בזמן רעידת אדמה

  . דירת קרקע
ם המפסקים הראשיים של החשמל והברזים הראשיים של הגז יש להראות לכל בני המשפחה היכן נמצאי

  . והמים ולתרגל כיצד לסגור אותם
כמו כן יש להסכים על איש קשר מחוץ . למפגש עם בני המשפחה, באזור פתוח, קבעו מקום מוסכם

  . למשפחה אליו תפנו במקרה של נתק תקשורת
  .מהתרגול משפחתי למוכנות לרעידת אד, מפעם לפעם, כדאי לערוך

   
  :ציוד חירום משפחתי

  :הציוד יכלול. כדוגמת המרחב המוגן, כדאי להכין ציוד לחירום ולהניחו במקום נגיש
יש להקפיד ). כזה המאוחסן ממילא בבית(ומלאי מזון משומר ) ליטר לאדם 4לפחות (מלאי מים  - מים ומזון

  . על רענון מוצרי המזון והמים כדי שלא יפוג תוקפם
  . ציוד תינוקות, משקפיים חלופיים, תרופות, פנס ורדיו מופעלי סוללות, ערכת עזרה ראשונה - ציוד חיוני

ם אישיים ומסמכים מסמכי, מסמכי זיהוי, צילום או העתק אלקטרוני של מסמכים רפואיים - מסמכים חשובים
  .לגיבוי - פיננסים שיוחזקו במיקום אחר מחוץ לבית 

  
  התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה

  

  ?כיצד יודעים שמתרחשת רעידת אדמה
חפצים ורהיטים , תיהםחלונות ישקשקו במסילו, בעת רעידת אדמה תחושו שהרצפה רועדת מתחת רגליכם

יש תחושה . המנורות יתנודדו על התקרה והרעידות יקשו על היציבות והתנועה, יתחילו לזוז בצורה משונה
  . כאילו אנחנו עומדים על ספינה המתנדנדת על גלי הים

   
  :בעת שהייה בתוך מבנה

על פי  -עברו במהירות למקום בטוח , אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם
   :סדר העדיפויות שלהלן

צאו החוצה לשטח  –!) תוך שניות ספורות(אם ניתן לצאת מהמבנה באופן מיידי  – שטח פתוח .1
  ! פתוח

דירת קרקע או במבנה שניתן לצאת ממנו החוצה /נכון בעיקר אם אתם שוהים בבית צמוד קרקע(
  !). תוך שניות ספורות

תוך שניות (לצאת החוצה באופן מיידי בכל מקרה בו לא ניתן  -  חדר מדרגות או) ד"ממ(מרחב מוגן  .2
עברו לחדר המדרגות  -ד "במידה ואין בדירתכם ממ. ד שבדירתכם"היכנסו במהירות לממ, !)ספורות

קומות או בכל מבנה שלא ניתן - נכון בעיקר אם אתם שוהים בבניין רב. (ושבו שם עד גמר הרעידה
  ). לצאת ממנו תוך שניות ספורות
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אם אין ביכולתכם לצאת החוצה באופן מיידי או  - פנימית של החדר תחת שולחן כבד או בפינה .3
  .תפסו מחסה תחת שולחן כבד או בפינת חדר פנימית -חדר מדרגות /ד"לעבור במהירות אל הממ

    

  : לאחר שהגעתם למקום בטוח על פי ההנחיות ( הנחיות נוספות בעת שהייה בתוך כל סוגי המבנים
  . חלונות ומדפים, התרחקו מקירות חיצוניים 
  . היצמדו לרצפה והגנו בידיכם על הראש והפנים, כרעו על ברכיכם: גוננו על עצמכם באופן הבא 
  . אם אתם בכסא גלגלים נעלו אותו והגנו על ראשכם 
  . אתם עלולים להיתקע בתוכה -אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה  

   
  :שהייה בחוץבעת 

. הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ככל האפשר ממבנים -אם הרעידה מתרחשת בעת שאתם מחוץ לבנין 
  ! הכי בטוח –שטח פתוח 

  . שברי זגוגיות וחוטי חשמל קרועים, מדחסי מזגנים, היזהרו מחפצים נופלים כדוגמת אבני חיפוי קירות
   

  :ברכב בעת שהייה
המכונית  -עצרו מיד וחכו בתוך הרכב עד שהרעידה תיפסק  -אם הרעידה מתרחשת כשאתם בנסיעה 

  . מגנה עליכם
. מחשש לקריסתם -בקרבת מבנים או תחת מדרון תלול , על מחלף, הימנעו מעצירה מתחת לגשר

  .תרחקו ברכב או ברגלה
   

  :בעת שהייה בחוף הים
עזבו מיד את החוף והתרחקו ממנו ככל האפשר מחשש שיגיע , אם אתם על חוף הים בעת רעידת אדמה

  .מתקרב" צונאמי"סימן לגל  –נסיגת ים חזקה ופתאומית .שיציף את החוף") צונאמי("נחשול ים 
   

רצוי לתרגל את האמור לעיל לפחות . התכוננות מוקדמת תסייע לכם להישאר רגועים ולפעול ביעילות

  .פעמיים בשנה כדי שהתגובה בזמן אמת תהיה אוטומטית
  

  . מחשש לפיצוץ עקב דליפת גז) כולל שימוש בטלפון סלולארי(אין להדליק אש או מתג חשמל מכל סוג 
  . יש לצאת מהמבנה ולשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים

בנוסף מומלץ . ומפסק החשמל הראשי לדירהלפני עזיבת המבנה יש לנתק את ברז אספקת גז הבישול 
י טכנאי "חשמל למבנה ייעשה רק ע/חידוש אספקת הגז. לסגור גם את ברז הגז הראשי של הבניין כולו

  . תקינים וסגורים, מוסמך ולאחר שנמצא כי מערכת וברזי הגז של כלל הצרכנים בבנין
  ). לצרכי חילוץ והצלהלמעט . (אין להיכנס למבנים שניזוקו ללא אישור מהנדס מבנים

  .לקבלת מידע והנחיות) למשל לרדיו שבמכונית(האזינו לרדיו 
   

  :לכודים תחת הריסות
באמצעים , השתמשו תוך שיקול דעת, אם בסביבה הקרובה אליכם יש בני אדם הלכודים תחת הריסות

  . הגישו עזרה ראשונה במידת האפשר. ונית או מוט ברזלביתיים להרמת חפצים כבדים כמו מגבה של מכ
כסו את דרכי הנשימה בבגד להגנה מפני אבק . באם הנכם לכודים מתחת להריסות נסו לחלץ את עצמכם

. הקישו על צנרת או קירות בכדי לאפשר למחלצים לאתר את מיקומכם. והימנעו מלהתיש עצמכם בצעקות
  !אין להדליק אש

   
  :רעידות משנה

ימים או חודשים אחרי הרעידה , רעידות אלו מופיעות דקות –) Aftershocks(יו מוכנים לרעידות נוספות ה
 . ועלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה

  


