
רעידת אדמה  -הנחיות התגוננות   
 

יתרחשו רעידות  סבורים כי  מומחים  ה  .בעבר התרחשו באזורינו רעידות אדמה
בעתיד  גם  לקראת  , אדמה  להיערך  הן ועלינו  של  מוקדמת  היערכות    תושבים . 

מזערו  יו יצילו חיים -  התנהגות נכונה בעת התרחשותה  וכן לקראת רעידת אדמה
   ים.את הנזק

אדמה פיקוד רעידת  מפני  החדשה  ההתרעה  אודות  מעדכן   .העורף 
מערכת של רשת גלאים סיסמיים ברחבי  מ  מעתה תוכלו לקבל התרעה רגע לפני

פיקוד  מחוברת להמדינה, המאפשרת לזהות רעידת אדמה בראשיתה. מערכת זו  
 העורף כדי לספק לציבור התרעה על התרחשותה של רעידת אדמה. 

    למידע נוסף והנחיות היכנסו לפורטל החירום הלאומי

 ? איך יודעים שמתרחשת רעידת אדמה

תזוזה של החפצים והרהיטים,  ,  רעידה של הרצפה  תרגישו: רעידת אדמה    זמןב
וחלונות. בתקרה  מנורות  של  הן    תנודה  הראשונות  ובעלות  השניות  קריטיות 

 ! שמרו על קור רוח והגיבו במהירות ,הסיכוי הטוב ביותר להינצל

   איך להתכונן?  

 :עמידות הבניין

מנת אב  על  אדמה    דותלמנוע  רעידת  בעת  לרכוש  ונזקים  לוודא בנפש      חשוב 
שמבנה המגורים עמיד בפני רעידות אדמה. מומלץ שמהנדס מבנים בעל הכשרה  

י מבנה    וודא מתאימה  מבנים  כי  לעמידות  הישראלי  התקן  דרישות  על  עונה 
)במיוחד במבנים   (. אם הבית אינו עומד בדרישות התקן413ברעידות אדמה )ת"י  
שנ לפני  האפשרי   ( 1980ת  שנבנו  בהקדם  לחיזוקו  לפעול   .יש 

 

 ותרגול לבני הבית:  ההכנ

חפצים   ושל  מדפים  של  נגרמות מקריסה  אדמה  רעידת  בעת  הפגיעות  מרבית 
גז ומדליפות  זכוכית, משריפות  כדאי ל  , כבדים, משברי  ולחזק את    כן  כל  לייצב 

שמחוברים   הקירהדברים  השמש,  אל  בדודי  גז  ,לתמוך  יש  .  במזגנים ו  בבלוני 
 .אחסן חומרים רעילים ודליקים במקום נעול הרחק ממקור חוםל

בבית    אש קבעו מר בטוח  אדמה: ממ"ד מקום  רעידת  בזמן  אליו  חדר  ,  שתגיעו 
ודאו שכל בני המשפחה    . מדרגות בבית קומות, שטח פתוח בבית צמוד קרקע

נמצאים המפסקים  ואיפה    , איך לסגור את הברזים הראשיים של הגז והמיםיודעים  
החשמל  של  שאינו    .הראשיים  קשר  איש  ביתקבעו  באותו  לצורך    מתגורר 

 .התקשרות במקרה של נתק בתקשורת בין בני המשפחה

ערכת עזרה ראשונה, פנס ורדיו  ,  מים ומזון  :יכלולשכדאי להכין ציוד לשעת חירום  
כדאי להכין צילום או עתק    .ציוד לתינוק,  מופעלים ע"י סוללות, תרופות, משקפיים

https://www.oref.org.il/


חשובים: המסמכים  של  רפואיים    אלקטרוני  מסמכים  זיהוי,  מסמכים  מסמכי   ,
 אישיים ופיננסיים. 

 

 :מידע נוסף ל

 כאןלכניסה לחץ  -אתר היערכות לרעידת אדמה 

 כאן לכניסה לחץ  -אתר פיקוד העורף 

 כאןלכניסה לחץ   -ראל אתר המכון הגיאופיסי ליש

 כאןלכניסה לחץ   -אתר שירותי הכבאות וההצלה 

 כאן לכניסה לחץ  -אתר שירותי מגן דוד אדום 

 104 –מרכז מידע טלפוני ארצי של פיקוד העורף 

 106 – מוקד עירוני 

 101 –מוקד טלפוני מגן דוד אדום 

 102 –מוקד טלפוני כבאות והצלה 

 100 – מוקד טלפוני משטרה 

https://www.mapi.gov.il/Earthquake/Pages/prepare.aspx
https://www.oref.org.il/12632-19066-he/Pakar.aspx
https://gii.co.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
https://www.gov.il/he/departments/firefighting_and_rescue_israel/govil-landing-pageא
https://www.mdais.org/

