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 שאלות ותשובות בנושא צונאמי

 

 

 ?מה זה צונאמי

כאשר הגלים נכנסים , בדרך כלל, עקב רעידת אדמה. וצריםהנארוכים מאוד גלים כמה סדרה של  םצונאמי הגלי 

 משך שעותבברציפות  ים להגיעעלוללאזור רדוד, הם עלולים להתרומם ולפגוע בחוף בעוצמה רבה. גלי הצונאמי 

 הנרחבת ביותר.  פגיעהאו זה שיגרום ל הגל הראשון אינו בהכרח הגל הגדול ביותרכאשר  ארוכות,

 

 האם יכול להיות צונאמי בישראל?

לחזות מתי, היכן, מה  לא ניתןהם יתרחשו גם בעתיד. ההערכה היא שאירועי צונאמי ובישראל התרחשו בעבר 

 השאלה אינה האם יתרחש, אלא מתי זה יתרחש? גובה וטווח ההצפה של גל הצונאמי הבא.יהיה 

 

 ?הציבור יקבל התרעה על אירוע צונאמיהאם 

 1אם אתה נמצא בסמוך לחוף ומרגיש רעידת אדמה, רעידת האדמה היא ההתרעה ויש להתרחק מהחוף לפחות 

 , או לאזורי הכינוס הבטוחים שנקבעו על ידי הרשות המקומית.מק"

תרעה, באמצעות ה ל. במקרה זה תינתןמישרא הרחוקמרעידת אדמה ות נוספת היא להיווצרות צונאמי רשפא

  .העורף דצופרי פיקו

 

 כמה זמן נמשך צונאמי?

 משך הזמן שבו יציפו מים שטחים ביבשה הוא בין מספר שעות למספר ימים. 

 

 כיצד יודעים שמתקרב גל צונאמי?

 :התקרבות גל צונאמיניתן לזהות כמה סימנים המעידים על 

 .רעידת אדמה חזקה 

 פל( חזקה ופתאומית היא סימן לצונאמי מתקרב. נסיגת ים )ש 

 .רעש חזק המגיע מתוך הים 

 .התרעה המועברת על ידי כוחות החירום 
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 ?מבחינים בסימנים להתקרבות צונאמימה עושים כאשר 

עזבו מיד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף  או בהישמע התרעה, אם אתם בחוף הים בעת רעידת אדמה,

 אותו. 

 . , או לאזורי הכינוס המסומניםהתרחקו מהחוף בקילומטר אחד לפחות

 של בנין קרוב.  4מי שאינם יכולים לעזוב את אזור החוף, עלו לפחות לקומה 

 השעות שאחרי הרעידה.  12-אל תשובו לחוף ב

 .לקבלת הנחיות אמצעי התקשורתיש להקשיב ל

 

 האם הרשויות נערכות לצונאמי?

הכינו תכניות למילוט  קו החוףרשויות מקומיות לאורך ביחד עם  וגופי החירום )רח"ל( הלאומיתרשות החירום 

  .לאזורים בטוחים האוכלוסייה מהחוף

שנקבעו על  םאתריה -אזורי הכינוס מהחוף ואת עצמי למילוט  כמתאימים שנקבעו התכניות כוללות את הנתיבים

שהסכנה  , שם ניתן לשהות עדווח שטח ההצפה של הצונאמיידי הרשות המקומית כמקומות בטוחים שאינם בט

 חולפת.

 השילוט בסמוך לחוף הוא: 

 

 

 

 

 

       : השילוט של דרך המילוט הוא
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  :הוא כינוסאזור ההשילוט של 

 

 

 

 

 חשוב לדעת:

  בהתאם לשילוט הכוונה של נתיבי המילוט לאזורי הכינוסיש לנוע ברגל. 

 ברכב. השאירו את הדרכים פנויות עבור כוחות החירום. ואל תנהג 

 

 כיצד אוכל להגן עלי ועל משפחתי מפני צונאמי?

. כל בן משפחה צריך לדעת מה לעשות בכוחות עצמו כדי להגן על עצמו במקרה של תכנית חירום משפחתית ינוהכ

 סכנה.

את נתיבי המילוט הסמוכים למקום מגוריך ו/או מקום  המילוט שהוכנה ברשות המקומית. זהואת תכנית  ולמד

 .עבודתך
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