
 הכנות לרעידת אדמה
 

לעולם לא נקבל   -והיא תגיע -הבעיה הגדולה ברעידת אדמה היא שכאשר היא תגיע
 התראה מראש, ולכן עלינו להיערך לתרחיש הזה כבר מאתמול.

ההיערכות לרעידת אדמה כוללת מצד אחד את הכנת הבית והמשפחה ומצד שני 
 לדעת מה לעשות כשהרעידה תגיע.עלינו 

 
לא נבנו בתקני בניה מספיקים כדי לעמוד ברעידת  1980שהוקמו לפני בניינים 

 וכדומה( 38האדמה ולכן נפעל לחזק אותם באופן מקצועי )תמ"א 
 :לחיזוק מבניםקישור לאתר משרד הפנים בנוגע 
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px 
 

הניסיון מלמד שפגיעות רבות בעת רעידת האדמה נגרמות ע"י מקריסת ארונות, 
מדפים וחפצים כבדים, משברי זכוכיות ומדליפות גז ולכן נכין את הבית שלנו באופן 

 הבא: 
 בני הבית ומסכנים אותם בעת שנתם.סיר תמונות או מדפים התלויים מעל מיטות נ
 –וודא כי כל התקנה חדשה, לקיר או לתקרה, של מדפים, מזגנים או פריט אחר נ•

 תיעשה כהלכה.
 חזק לקירות פריטים קיימים: ספריות, טלוויזיות ומדפים.נ•
 תמוך היטב בדודי שמש וחימום, בלוני גז, מזגנים ומדחסים.נ•
 מקום נעול, הרחק ממקור חום.אחסן חומרים רעילים ודליקים בנ•
 .ניח חפצים כבדים במקומות נמוכיםנ•
 

 ממתי? כמו שאמרנו: מאתמול!
 

נתכנן מראש מקום בטוח אליו נתכנס, העדיפות היא לשטח פתוח, נעדיף כמובן לא 
להימצא מתחת לעצים וקווי מתח שעלולים לקרוס אף הם, בבניין קומות נעדיף את 

 הממ"ד.
 

 את הציוד המומלץ ע"י פיקוד העורף:נכין מראש, נכון, כבר מאתמול, 
אמצעי תקשורת שיעזרו לכם להישאר מעודכנים )מחשב, טלוויזיה, רדיו על •

 סוללות(.
 טלפון סלולארי, כולל סוללת גיבוי/ מטען נייד.•
ליטרים של מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת. מומלץ להכין  3•

 לשלוש יממות.מים 
 מזון באריזות סגורות, כגון שימורים וחטיפים.•
 תאורת חירום )לד(, פנס וסוללות.•
 ערכת עזרה ראשונה, תרופות.•
 מטפה לכיבוי אש.•
העתקי מסמכים חשובים, מסמכים רפואיים, מרשמי תרופות בשימוש קבוע, •

 מסמכי זיהוי, מסמכים אישיים ומסמכים פיננסיים.
 שיספיק לכמה ימים. תיק ציוד אישי•
 ציוד נוסף שנדרש למשפחתכם על פי מאפייני המשפחה וצרכיה.•

יש להכיר את מיקום מפסק החשמל וברז הגז הראשיים של הדירה ולתרגל כיצד 
 לסגור אותם.

 
 נתרגל מפעם לפעם עם כל המשפחה את כללי ההתנהגות בעת רעידת אדמה.
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