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 :בשיעורים הקודמים למדנו

 חירום מהו מצב  –מידע מציל חיים                          ? 

 חיי אדם וסכנת רכושסכנת. 

חומרים מסוכנים. 

 כיבוי האש. 

 
 

 הקדמה



 נערכים לרעידת אדמה בישראל

 :כדאי לדעת 

מבנה כדור הארץ. 

כיצד מתרחשת רעידת אדמה בישראל. 

סולם ריכטר. 

התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה. 

איך נערכים לפני תרחיש רעידת אדמה. 

שאלות וסיכום. 

 

 



 .בבריאת העולם בטבע והאדם' רבו מעשיך המה                      

 ראשוניםתכנון מראש שלושה ימים , אלוהים ברא את העולם בצורה מסודרת

  (הארץ והצומח, המים והרקיע, את האור' ג -ו' ב', א)פיזית את העולם ברא 

,  ברקיעאת בריאת החיי במים והעוף ' ו-ו' ה', ד)הימים הנוספים בשלושת 

 (  החיי והארץ ולבסוף בריאת האדםבריאת 

הניח על התשתית יצורים ועצמים וביום השביעי נח מעיסוק ורואה את הבריאה  

 .כטוב מאוד

   

 נערכים לרעידת אדמה בישראל



שנים מיליארד 4.6 לפני נוצר הארץ כדור  ,מומחים הערכת לפי 

הארץ כדור וקרום (מעטפת) מגמה ,מגלעין מורכב הארץ כדור. 

ברזל בעיקר מוצקות ממתכות מורכבת הארץ כדור של הפנימית הליבה -  הארץ כדור ליבת – גלעין  

                  .מעלות 10,000 להגיע העשויה בטמפרטורה נוזלית החיצונית הליבה וסביב וניקל

שלה הטמפרטורה וגם מ"ק 3000 בעובי ומותכים לוהטים סלעים של מעטפת בתוך ארוזה הליבה  

   .מעלות אלפי כמה

משטח 2/3 .מוצקים סלעים של דקיקה בשכיבה עטוף הזה והמבעבע הלוהט הגועש הגוף כל  

   .הארץ כדור קרום העליונה שכבה הוא הנותר והשליש לוהטים במים מכוסה הסלעים

אותה מכנים שהגאולוגיים סלע של ענקיים מגושים החיצוני חלקו ,אחיד אינו הארץ כדור קרום  

  ממספר המורכב הארץ כדור קרום של העליון חלקו את שמרכיבים ענקיים לוחות 9 יש .לוחות

 .שברים הנקראים עמוקים סדקים מפריד שביניהם (העתקים) לוחות

 

 

 מבנה כדור הארץ



 סביב כדור הארץ משתרעים בהתאם להערכת הסיסמולוגים: 

 .'וכוגשרים , כבישים, בניינים, בתים, אוקיינוסים, יערות, הרים

    הארץ נקראאת כדור סלעים שעוטף כל הנוף הזה נמצא על שכבת                    :

 .כדור הארץקרום 

 מתחת לקרום כדור הארץ ישנה שכבה   –( מעטפת פנימית של כדור הארץ)מגמה

שנמצאת בתנועה מתמדת           נוזל רותח ומבעבע שהיא נוספת העשויה מגמה 

לזה אנו קוראים  , הוא הגלעין, הלועהחוצה מתוך עד לשלב של התחממות ופריצה  

 .לבה מתוך הר געש

 
 

חוקרי מדע ברעידת אדמה  –סיסמולוגים *  

 מבנה כדור הארץ





 :דוגמאות

והם  את המכסה יקפיצו  , מים שיגיעו לנקודת רתיחה ויבעבעו מתוך סיר

 .החוצהיפרצו 

באמצע הנוחת בגלעין נבחין ,מים לשלולית לתוך אבן בזריקת נתבונן אם  

 .גלים וסביבו

כדור של משיכה כוח הינו הגלעין .לגלעין מסביב הלוחות הם הללו גליםה  

   .גבוהה הארץ כדור של ההתחממות חזק המשיכה שכוח וככל הארץ

 

 רעידת אדמה



  מפעילה בקביעות  , מגמה הלוהטתשל הנוזל במעטפת ההזרימה ?   אדמה מתרחשת רעידת כיצד

כוח הדחיפה של המגמה על הכוח  כאשר , לזהחזק על הלוחות שמעליה הצמודות זה כוח דחף 

האדמה בפתאומיות  הלוחות גורם לשחרור הלוחות מהאחיזה גורמת לזעזועי המצמיד את 

 .נוצרת רעידת אדמהכך   -קרום כדור ארץ שמעל ומטלטלת את 

 מדינות  זאת לעומת והודו שרמת סיכויי הרעידות גבוה  איראן , יפן, טורקיהמדינות כמו ישנן

 ?לשער מדוע האם אנו יכולים  , שהרעידות רחוקות מהן

 כך גדל הסיכוי  , הלוחותשהמדינות ממוקמות קרוב יותר לסדקים שבין ככל  -התשובה היא

 ,  תורגש ותגרום לנזקשתיגרם רעידת אדמה בשטחה ש

 השבר הסורי  אפריקני  הלו הוא  , ישראלכזה בין הלוחות משתרע לכל אורכה של מדינת סדק

                                                                                               .  ים המלח ועד אילת, בקעת הירדן, מחרמון דרך כנרת

 ?כיצד מתרחשת רעידת אדמה בישראל



  מדינת ישראל כולה תחת

סיכון לפגיעה מרעידת אדמה  

 בשל השבר הסורי האפריקני

  במפה ניתן לראות את קו

השבר                                                  

החוצה את מדינת ישראל 

 .ירדןומצדה השני את 

  

 

 

 מפת השבר הסורי אפריקני



 .בסולם ריכטר 6.25בעוצמה  –רעידות אדמה  30ישראל התרחשו מעל במדינת                             

 קשות  המלח ופגעה בצפון ים ארעה רעידת אדמה    11/07/1927 -ברעידת האדמה הקשה ביותר התרחשה

אלפים חסרי  , פצועים 940, הרוגים 285.  המלחשכם וצפון ים , טבריה, לוד, רמלה, יריחו, בערים ירושלים

 .קורת גג ונזקים כבדים

נפצעו 30-ואדם שנהרגו בני   8,    7.3התרחשה רעידת אדמה במפרץ אילת בעוצמה  22/11/1995-ב. 

5.1בעוצמה של  לבנון וסוריה , ירדן, רעידת אדמה בישראלהתרחשה    23:30בשעה  22/01/2022-ב. 

שעות 12בהפרש של ,  הארץבצפון  רעידות אדמה פקדו את הארץ שתי   23/01/2022-ב  .                                                  

 .מבית שאן עד קריית שמונה,  הארץבאזור צפון , 3.7-רעידות בעוצמה של 

10  אפריקני -הערים המסוכנות ביותר הן הערים השוכנות על קו השבר הסורי: 

 .בית שאן ואילת, ראש פינה, קצרין, עפולה, מגדל העמק, חצור, טבריה, צפת, קריית שמונה 

 ?כיצד מתרחשת רעידת אדמה בישראל





רעש  רעידות  את עוצמת מדען סיסמולוג שגילה . ב"שבארהבאוהיו  1900-ריכטר נולד ב

 מ ממוקד הרעש"ק 100למדידה הוא תנודה במרחק של הבסיס , האדמה

 סולם עצימות ודרגת החומרה? מהו סולם ריכטר ? מהי מגניטודה                                                            .

אדמה על ידי היא מדד של כמות האנרגיה הסיסמית שהשתחררה במוקד רעידת המגניטודה 

 האמריקאי ריכטרהסיסמולוג 

רוב הפרמטרים בסולם ריכטר אינם נמדדים בזמן אמת אלא משוקללים בעזרת מדידה. 

נכון להיום למדענים אין שום דרך להעריך מראש מתי והיכן יתרחשו רעידות אדמה  . 

רעידות אדמה בעתיד יתרחשו , בעברפ הסיסמולוגים בכל מקום שהתרחשה רעידת אדמה "ע– 

 .להתכונןלכן יש סיכוי גבוה שתתרחשנה רעידות נוספות במדינת ישראל ועלינו 

 סולם ריכטר





 בתוך כמה זמן מתחילת הרעידה עלינו להגיע

 ?בטוח למחסה 

כמה זמן נמשכת רעידת אדמה  ? 

 האם פרק הזמן שבו עלינו לתפוס מחסה זה

 ?זמן מספיק 

 התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה





 ?מדוע צריך לעשות  ?מה צריך לעשות 

חשוב לאתר מראש מקום בטוח כדי שבני המשפחה יידעו  לאתר מקום בטוח בבית ולתרגל עם המשפחה תרחיש
 לאן להגיע ולשמור על שגרה

,  מזגן, טלוויזיה)לוודא שכל מה שתלוי מחוזק היטב לקיר 
 ('מדפים וכו, מראות

בזמן רעידת אדמה עלולים חפצים אלו ליפול ונפילתם  
 תסכן את בני הבית

רעלים או דליקים בכלים סגורים ובמקום  , לאחסן נוזלים
 נמוך

למנוע נזק שעלול להיגרם על ידי החומרים במידה וייפלו  
 ויישפכו בעת רעידת אדמה 

לעיתים עלולה רעידת אדמה לגרום לחסימת כניסה  להכיר למשפחה את הדרכים האפשריות לצאת מכל מבנה
 הראשית לבית ולכן חשוב להכיר דרכים חליפיות

להכין תיק שעת חירום שיכלול ציוד לפי הנחיות פיקוד  
 העורף

לאחר רעידת אדמה לא ניתן להכין תיק לשער חירום אבל  
ציוד רפואי וכל דבר שיכול  , חשוב להיערך עם בקבוקי מים

 .לעזור בחירום

 ?איך נערכים לרעידת אדמה



המלצות ניתן להעביר  , מסקנות, סיכום, שאלות

 .ואנו נשפר   jacovezra@gmail.comל   "בדוא
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