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 .המדינהאזורי כל ל עט עכמשפיעו שה, קותזחאדמה רעידות בעבר ירעו אאל בישר

יזו באיקרה, זה תי מות בוודאלדעת ניתן לא אך , בעתידשוב תרחש להצפויות אלו 

מצב ת אלשרוד אפשר תתכם חשפמושל שלכם ת מוקדמהיערכות . והיכןמה עוצ

קה.זלולים להיגרם מרעידת אדמה חקים העזת הנם אמצ, ולצהחירום

ל עגרה, בשכם יומר סדל עלחשוב צים ממליאנו ש, אמרוי אכרלהיערך מנת ל ע

חסרים יהיו הללו אבים שהמאם תעשו ומה יום ביום לכם רשים דהנאבים שהמ

שך שלושה ימים לפחות. מו מוגבלים לא

 כללים פשוטים שיכולים להציל חיים ברעידת אדמה: 3בתמצית, ישנם 

אהציבחירת נתיב י. 1

הכנת ציוד לחירום. 2

יש קשר לסיועבחירת א. 3

יד.זכרו, אם נערך היום - נציל חיים בעת

אדמה?" עידת מרמנו צעל עלהגן יך "א בחוברתמופיעות לשוני בפישוט הנחיות 

oref.org.il/Sip_Storage/FILES/1/3661.pdfhttps://www.בקישור 

חיות  הנאלבישרה עידת אדמ לרנערכים
ליםטפלמ וחהי משפבנבלות, לוג משים עםלאנ

https://www.oref.org.il/Sip_Storage/FILES/1/3661.pdf
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 םורהיטים ציחפ, םתיהבמסילום שקישקמת חלונו, תרועדצפה שהרם שיח

 תשומקת הרעידוות דונודתמתקרה בת המנורו, השונמצורה בז זולם חיליתמ

נועה.תציבות והל היע

עד שניות בת תרעה הלקבל ניתן באמצעותה תרעה הערכת מאל ישרמדינת ל

 מומלץ, תרעההלקבלת . אדמהרעידת של תה שוחתרהל ע, תשניות שרוע

שונות בשפות נת ניתתרעה הההעורף. פיקוד יישומון ת אהנייד כשיר במתקין לה

ו רטט.וגם באמצעות אזעקה א

ל הניווט.בר המקשה עזוז וליפול, דרעידות אדמה גורמות לחפצים ל

רך.יתכן ולא יהיו סימני ד

ו בעיות ע, יתכן ולאנשים עם קשיי הליכה אקנודות הקרבשל ת

ב לנוע.שקל יהיה קושי רבשיווי מ

 עשינוכל כבו מצת אישפר דם אמהירה. בה תגורשת דנאדמה דת עירזמן ב

 ההחוצשם ומגות רדהמר דלחרון, דסמלר, דמהחה. החוצבמהירות דם ויתק

תוח. לשטח פ

אה.ציכל אדם יתקדם ככל יכולתו לכיוון הי

שימו

העידת אדמתרחשת רעים שמצד יודכי
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שהייה הקבועים )בית, עבודה(אה במקומות הציהכינו נתיב י

להפריע לולים שעכשולים ממפנויים רגות מדרי דוחרונות המסדכי לוודא יש  	

זמן רעידת אדמה.ליכם בלולים ליפול עו שעאה בעת חירום, אצילכם בי

ליפול לול העאחר חפץ כל ו אהמזגן המדף, הארון, של תקנה שהההקפידו  	

ק אל הקיר.ופן מקצועי, ומחוזבעת רעידת אדמה, תתבצע בא

זוזתם ברעידת אדמה.ת תמנוע את גלגלי רהיטים כדי ליש לנעול א 	

מיטות.ל לעו חפצים כבדים מאל תתקינו מדפים א 	

 ויפגעא לשוו יפגעיו וליפא לש ךכ ןצמחי לכמן: וכג יוניח ודיצ לולנעש י 	

באחרים.

ליקים במקום נעול הרחק ממקור חום.אחסנו חומרים רעילים וד 	

שרחוקים , אדמהרעידת בעת לשהייה חים בטומקומות ש אמרוקבעו תרו א 	

 חפציםמלפגיעה בהם חשופים לא תם אושנפץ תלהם לוליהעחלונות מ

 לקירמוד בצו ארגות, המדר דבחבממ"ד, , ליכםעליפול לולים העכבדים 

ר.דפנימי בח

ת מוקד מהיערכות
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ית חירום ותרגלוהכינו תכנ

 לפעוליש צד כיזכור ללכם אפשר יגרה בשתכוף תרגול - ות ולפעול רגת 	

 תאבתרגיל פו שתבמצב. שליטה התחושת ת אדיל ויגאדמה רעידת בעת 

פים שתתמתם אשו וודאבנוסף, שלכם. ישיים האהמטפלים ת ואתכם שפחמ

תקיימים במקום העבודה ובקהילה.תרגילים המבכל ה

 פקדתלם יכלעל הקלל ויכה ומל ולפעצד יכו לתרג-  חץל עתבש הלהק 	

 לשל תרגוו א, מרגיעחפץ ת ירחב, המוסיקת מיעש, אלדוגמ. חץלת שעב

מיניהן.טכניקות הרפיה ל

ת אוההצלה החירום לגורמי תסבירו בו שופן האל עש אמרבו חש - תקשורת 	

רכים הייחודיים שלכם.ת הצמצבכם וא

להם ים אנלתגישה לכם תהיה שלא להניח ביר סחירום במצב -  יבויגית תכנ 	

 החיוניותעולות הפל עבו חשש, אמרכנית תכינו היום. ביום רגילים תם א

 תחליף.ו אבוי גילהן כינו והשוטף ד פקותלצורך יום ביום עים בצמתם אש

תכנית בתיק החירום שלכם.מרו עותק מהתכנית ושת הכתבו א

בו שבית, למחוץ כם, מוסמקום תכם שפחמבני עם ד יחקבעו -  שפגממקום  	

 שגמפמקום עו בקמה. דהאדת עירלאחר ש גלהיפשפחה מהבני כל כלו יו

 במידעפו תש. םתכבילזור חלתוכלו לא בו שמקרה ל, שכונהלחוץ מ, נוסף

ת אנשי הקשר לסיוע.זה גם א

 האבמרפקבוע בסיס ל עם ייארפום ליטיפום עוברים תאם א- ים יארפופולים יט 	

שלא מקרה לגיבוי תכנית יתם אוגבשו המטפלים עם שוחחו חולים, בבית ו א

ביתכם.פנות מתאלצו להמקרה שתיו לתוכלו להגיע אליהם לטיפול, א

 ברתייםהחשירותים הכת ולשות אבריהכת לשת אע דלימלץ מו-  רשות ימגור דכוןע 	

מצבכם., בנוגע לגרהים בקשר שוטף בשתם נמצאיתן א, אברשות המקומית
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יש קשר לסיועבחרו א

שפחה, מבני של רשימה הכינו חירום, במצב רה זלעקקו דזשתסבורים תם אאם 

 תויהלם המו שקוב םימעו חחוש .תיתכנלם יפתושת ויהלו לוכישם ישכנ וא, םירחב

יש מהם ד לאחשלפחות ו וודאהחירום. בתכנית ותם אפו שתלסיוע. קשר אנשי 

מור ציוד החירום שלכם.ביתכם והוא יודע היכן שתח למפ

אנשי ופרטי ת ואתכנית ה ת אולעדכן לוודא חשוב -  קשרופרטי ית תכנדכון ע

שר חל בהם שינוי. ו כאת לשנה, אהקשר אח

י לחירוםארגנו ציוד חיונ

ערכת הכינו שלכם. רכים לצאם המותוחיוני י רפואציוד ולהכין ש אמרלהיערך יש 

 דתבמי)לפחות ימים שלושה שך מלכו שתצטרמה כל בה ובית בת אחחירום 

 ריםבדה בהור יותנה וקט קלהניה, שכה ער נוכיהד(. מ"מב ותהאנו סאחר, פשהא

רענן לחשוב במהירות. הבית ת אזוב לעאלצו שתימקרה לביותר, לכם הנחוצים 

ל עפרטיכם עם תווית ביקו הדזמן. לכמה ת אחבתוקף שהוא ולוודא הציוד ת א

כל פריט ציוד חיוני.
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רכיכם, מוצע לכלול בה:פציפי לצופן סימה באאתהכינו ערכה המ

 גיותראלבות גותלציין יש והנפשי, י הרפואכם במצל עע דמיבה ורשימה  	

מצב גיליון שפחה המא מרופבקש ל)ניתן ייה ארומצב תקשורת קשיי ידועות, 

רה. זקקו לעדזאנשים ידעו מה לעשות אם תי(, כך שרפוא

מצבכם ת אהמזהים מיד צו אשרשרת דו ענמטפל: באדם תלות של במקרה  	

צוני.קוקים לסיוע מצד אדם חיזכ

 שפחהמבי קרוול ביםחשוגונים רלא תקשורתכי רדוקשר רטי פת מרשי 	

היכולים לסייע.

 ימיםעשרה לפקה סאכם לשיש ו דאווע, בוקס סיבל עתרופות לוקחים תם אאם  	

 פותתרוי מלאבל לק כוליםיתם אאם פות. תרומי רשמ של צילוםכן ולפחות 

בתוקף.יהיו תמיד תרופות שהכדי , תחלופהלעשות דאגו , לפחותבוע לשזמין 

 תרופותהת אמרו ש, מלחשת הפסקיש שר כאקירור: הדורשות לתרופות  	

 שרכא. אמקפיללהעבירן תן ניזה ב לשב. םמחתמהוא שר אעד ר במקר

בקרחונים שו שתמוהקטנה דנית לציתרופות הת אבירו עהמם תחמא המקפי

 הרוקחת או ו/אכם שלא הרופת אאלו שרשת. דהנהטמפרטורה ת אמור לשדי כ

, פנותתלהרשים דנתם אאם לקירור. חוץ מתרופות הת אמור לשניתן זמן כמה 

שיש לכם תרופות הדורשות קירור.תקן הקליטה ים במאת האחרעדכנו א

 מיעהשכשיר מכמו: בי רזרציוד הכינו - ד חמיולציוד רשים דנתם אם א 	

 ןומטעת ופוסנת וללוסה; יכלהל מקם; יישקפמה; יבתכי לוכיר ינת; וללווס

 ציודלת; דמגכית כוזש; מששקפי מע; ממונינו אשגלגלים א סכגלגלים; א סכל

ת סוכר; קטטר, ציוד האכלה ועוד(.ת רמבדיקכשיר למצן; מח

 חביטות ליסופו, הנהיגשיון רי, תזהות תעודם לוצים: שוביחם כימסמם לוצי 	

 ,שרכול עת ולבעל עת וידעהמת ותעוד, תואווצ, (שורכ, םיחי, תואי)בר

 עתקיהמור לשמומלץ בנק. בונות וחשי אשראסי כרטיפרי סמכוח, ייפוי כי סממ

ו בענן.ון קי אל דיסק אכים בנייר וכן העתקים אלקטרוניים עמסמ

	4( ליטר לאדםמים .)

	זונה הייחודיים תרכי הל צבו עמזון )חש
ו שימורים + פותחן.לכם( מזון יבש א

	ביותרזפנס וסוללות ר

	רולו אכין אס

	ביותרזל סוללות + סוללות רל ערדיו מופע

	כסף מזומן

	דיםבג

כפפות עבודה

בל, שקיות ז, מגבוניםציוד היגיינה

שונהארה רזערכת ע

(רהזשרוקית )כדי לקרוא לעמ

(אבקכת פנים )להגנה ממס

( )עבור תרופות הדורשות קירורצידנית

חיות ו חיות שירות ו/אמזון ומים עבור 
מד.מח

	
	
	
	
	
	
	

ת ציודרשימ
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שלכם.תקשורת הרי זעבור ענוסף וציוד סוללות ביים, רזרמקלות לאחסן יש  	

ש, פנס.משקפי שביות, מרזשקפיים רלת, מדיש לאחסן זכוכית מג 	

)לפי ברייל כתב ו אפלורסנטי, סרט דול, גכתב עם החירום ציוד ת אלסמן יש  	

ליכם(.המועדף ע

, תעודות, בהכלרישיון של העתקים מור לשיש חייה: נבי בכלרים זהנעלאנשים  	

מזון חסן לאיש החירום. בערכת הווטרינר של קשר פרטי , חיסוניםל עישורים א

.החירוםבערכת פה חסום ומרצועה חסן לאיש . האכלהערות קכולל , ומיםבים כל

שים לאחר רעידת אדמה:דג

לאחר לעבוד יוכל ולא האדמה ברעידת ייפגע ו אייבהל הנחייה ב שכליתכן  	

ל יכוינו אם בכלוכה במיד, חראציוד בש שימות שולעתכוננו ה. האדמהת רעיד

שירות הרגיל.ת הפק אלס

דה חופסולת זכוכית ברי שמב הכלשל הרגליים כפות של פציעה מנוע לכדי  	

ביים עבות.טפם בגראחרת, ניתן לע

להסביר תכוננו ה(. מדמחחיות לא )אך פינוי תרי לאחייה נבי כללהכניס מותר  	

 בכלבין לכם בינילהפריד ניתן לא וכי כם בורעב כלהממלא שירותים אלו 

.הנחייה שלכם

יהא רשים עם לקות לאנשיםדג
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.חראחי הכרו אי ארפוך צורל כש אמרמו שר. םחירוצב מלועפרון ס פנקהכינו  	

 נעשה)ואם י אמצעמטען ו ו/אביות רזרסוללות , מיעהשכשיר מהכינו  	

ודיבורית ישי אמגבר ישית, א FMערכת מגם גרה, בשאלו כשירים במשימוש 

תחברת לטלפון הסלולארי(.המ

 חירשיםם היותכת אזהה המכרטיס ש אמרהכינו הסימנים: ת שפדוברי  	

ת סימנים.הדוברים שפ

יעהלקות שמשים עם שים לאנדג
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 עיםממנוגלגלים ות אסככגון לציוד שירות פקות סהמחברות עם ר ברלמומלץ  	

יגיעו הם זמן ק פריזה אבתוך מצבי חירום. לתם מוכנות אמצן חמחוללי ו ו/א

צד.לסייע וכי

 הנקרלתיקון כה ערכינו הגל. גלב)פנצ'ר( נקר של לאפשרות כנים מוהיו  	

לצורך כבדות בכפפות הצטיידו אבה. שומביות רזרפנימיות ו אויר, אמילוי ול

שובשות.רכים מסיבוב גלגלים בד

הפסקות של מצבים לגיבוי ש אמרתכננו לשרידות, מל חשחייבים תם אאם  	

אטור.מל כגון סוללות גיבוי, גנרחש

נועה /בתבלות וג מ עםשיםשים לאנדג
יידות: בנוגבלותמ
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 יעייסות ושלעה מור זכלשר אפיה גרשבף ותכל ותרג. תוחיהנהת אלו תרג 	

תרחשת רעידת אדמה.שר מלכם לפעול נכון כא

 עותבאמצשל מללחץ, עת בשע להירגכם לרות עוזשכים רדהת אתרגלו  	

ו חפץ מרגיע.פורט אמוזיקה, טכניקות הרפיה, תרגילי ס

ידי ל עכם, עמלתקשר צד כיהחירום ולאנשי מטפלים ללהסביר צד כיתרגלו  	

רה וברורה, סמלים, לוחות תקשורת וכו'.שימוש בשפה פשוטה, קצ

 כו',ורים קצשפטים מתמונות, כמו תקשורת רי זעהחירום כת ערבבו של 	

ריך לעשות.המפרטים מה צ

ביות עבור עבור טכנולוגיות תקשורת מסייעות.רזמור סוללות ריש לש 	

בלות תקשורתיתוג משים עם לאנשיםדג
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 זכורלתכם אולסובבים לכם אפשר יגרה בשתכוף תרגול חיות. ההנת אתרגלו  	

תרחשת רעידת אדמה.שר ממה לעשות ויסייע לכם לפעול נכון כא

 עותבאמצשל מללחץ, עת בשע להירגכם לרות עוזשכים רדהת אתרגלו  	

ו חפץ מרגיע.פורט אמוזיקה, טכניקות הרפיה, תרגילי ס

ידי ל עכם, עמלתקשר צד כיהחירום ולאנשי מטפלים ללהסביר צד כיתרגלו  	

רה וברורה, סמלים, לוחות תקשורת וכו'.שימוש בשפה פשוטה, קצ

 כו',ורים קצשפטים מתמונות, כמו תקשורת רי זעהחירום כת ערבבו של 	

ריך לעשות.המפרטים מה צ

ביות עבור טכנולוגיות תקשורת מסייעות.רזמור סוללות ריש לש 	

ביתיטיבלות קוגנוג מ עםשיםשים לאנדג
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 זכורלתכם אולסובבים לכם אפשר יגרה בשתכוף תרגול חיות. ההנת אתרגלו  	

תרחשת רעידת אדמה.שר ממה לעשות ויסייע לכם לפעול נכון כא

 עותבאמצשל מללחץ, עת בשע להירגכם לרות עוזשכים רדהת אתרגלו  	

ו חפץ מרגיע.פורט אמוזיקה, טכניקות הרפיה, תרגילי ס

 כו',ורים קצשפטים מתמונות, כמו תקשורת רי זעהחירום כת ערבבו של 	

ריך לעשות.המפרטים מה צ

וגבלות נפשית משים עםלאנשים דג
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בנהבעת שהייה בתוך מ

בנה בתוך שניות - ת מהמאם ניתן לצא

ו אתי קומד חבנה במשוהים ה)בעיקר  תוחפשטח אל בנה הממצאו 

ע(.קת קרבקומ

 - בנה במהירותת מהמאם לא ניתן לצא

חה.תופהממ"ד לת דת איר אשלהיש  מ"ד(.)מוגן מהב חרלמהיכנסו 

ין מרחב מוגן - בנה במהירות ואת מהמ ניתן לצאלאאם 

 אהיציהן ווילכדת רלו יכהמשן, יתנאם וות, רגדהמר דחאל ו אצ

לית!שתמש במעין להיין. אהבנמ

ינכם יכולים לפעול כך -ק אם אר

י.ימפנלקיר ודים מצהרצפה ל עבו שאו כבד, רהיט ת תחחסה מפסו ת

.שכםאל רלו אותו והגנו ע נעא גלגלים,בים בכסתם יושאם א

 ולשכביטה במהצד ל עלהסתובב יש , מיטהלם תקימרום תאם א

ש.אל הרנוחה עוברית. יש להגן עבת

בעת שהייה בחוץ

 חשטבארו שהי- בניין לחוץ מם תאשכת שחתרמה אדמהת רעידם א

מל.עמודי חששרים ומבנים, מגתרחקו ממוהתוח הפ

ה עידת אדמן רזמבנהגות נכונה תה
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בעת שהייה בחוף הים

 חוףהת אמיד בו זע, אדמהרעידת בעת ם היחוף בם תאם א

 לומטרבקיף חוהמן חקו תרה. תוואף צישיאמי צונל גשיגיע ש שחמ

 בטוחיםהלאזורים והמילוט כוונה ההבשלטי רו זעהילפחות. ד אח

עו להנחיות.ממותקנים באזורי החוף והישש

 4לקומה חות לפלו עהחוף, אזור ת אזוב לעיכולים ינם אשמי 

של בנין קרוב.

 יםנסיגת . הרעידהאחרי ששעות ה 12ב- לחוף תשובו אל 

ב.תקראמי מא סימן לצונומית היאתקה ופז)שפל( ח

בעת שהייה ברכב

 וחכויד מ ורצע- ה יעבנסם תאשכה לחה האדמהת ידרע םא

ליכם.בתוך הרכב עד שהרעידה תיפסק. הרכב מגן ע

 סונ- בתים בת בקרו אמחלף, ל עשר, לגת תחמתם אאם 

 וא וקצמת חתמ הירצעמ וימנעה .לברגו אברכב  חקתרהל

ע. קמפולת קררון תלול, מחשש למדבסמוך ל

מל קרועים. כבלי חשתרחקו מה
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העידת האדמיד לאחר רמ

 למשחלי כבומם בניינימחק הרח תופח שטבת שהולוהקפידו בנה מהמו אצ

קרועים.

ת תיק החירום.תכם אקחו א

תקשורת לקבלת מידע והנחיות.האזינו לכלי ה

באזורים נוהג תם אשכפי נהגו לאט, ת זאעשו בנה, המת אבים עוזתם אשר כא

 ישנהשר כאם רגליילגרור יש . רךבדכשולים מיש ם האקו בד. םלכם מוכרים ינאש

ת הסיכון לנפילה.בר יקטין אל הרצפה, הדבה עפסולת ר

ק שנגרם ברעידת האדמה.זבנים בהם זוהה נמין להיכנס לא 	

יהיו ולא יתכן חפצים. נפילת עקב בניווט קושי צפוי יה ארלקות עם לאנשים  	

רך. סימני ד

 היעהפגל שבם הבש תמשהלשי קוה הישיו או קזיינת יידוהני רזאביותכן יי 	

 ששימות שולעתכוננו ה. (וכו'בנין ת לפסול שחסימה , תרכו)מדת תיושתב

בציוד חלופי.

רו קשר עם אנשי הקשר לסיוע.אם ניתן, צ 	

העידת אדמחר ר לאחותכםבטית שפרו א
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עריך להלולים עאנשים היסוס. ללא ותה אבקשו , רהזלעקוקים זהנכם אם  	

 ,יכולתכםככל ותם אפו שתקקים. זנתם אלה סיוע המידת ת אגוי שופן בא

 מודעיםלהיות שלא לולים עסביבכם אנשים לכם. ע סייליכולים הם צד כי

 גםדמה, האדת עירלאחר כי כרו זב. מהמצרים הנגזכם כירלצמלא ופן בא

מם.צסוקים בהצלת ענה ויתכן שהם עשתמצבם ה

כם במידת האפשר.מצקו האם נפגעתם, טפלו בעבד 	

ת לולות לשנות א(. אלו עTERSHOCKSAFעידות עוקבות )ים לרוכנהיו מ 	

ות בטוחים ארו קרוב למקומשים. הישים חדצור סיכונים סביבכם וליאנתה

כם.מצל עים להגן עוכנבסביבתכם. היו מ

חשופים, מל חשכבלי דולף, גז כגון אפשריים מסיכונים והיזהרו מודעים היו  	

ו חפצים שנפלו.בורה אזכוכית ש

 תאהמפרט הסבר תן מידי ל עם צילחמלום כמצלערו זע, פינויש רדנם א 	

)כי לכם זור לעביותר הנכונות רכים לדה המלצוכמובן ומגבלותיכם רכיכם צ

ים לכם(.אתד אחר מה מכל אחתם יודעים טוב מא

ופן מיידי.לו לפי הנחייתן באפנות, פעתאם הרשויות מציעות לה 	

ו להחליף ציוד שנפגע. גרה, יש לתקן ארה לשזלאחר הח

ותה.דכן אעית החירום ולת תכנש אדבחון מחיש ל
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