
זה בידיים שלך–הצלת חיים 
מתכוננים לרעידת אדמה הקרובה בישראל

הדקות הקרובות יכולות להציל את חייך והאנשים האהובים עליך

היכולת לפעול נכון במקרה אסון - בטחון= חיים = ידע  

מדריך הישרדות ואיש שטח המקדיש את חייו להצלת חיים, קצין חילוץ–אופיר עקיבא : מאת

נסיון שטח ומחקרים, הידע המועבר כאן משלב תכנים מפיקוד העורף



חשוב לדעת

  .לעין הנראה בעתיד בישראל חזקה אדמה רעידת של להתרחשותה סביר סיכוי קיים•

  והותירה 1927 ב קרתה האחרונה .הרסנית רעידה מתרחשת שנה 80 כל בממוצע

.גדול חורבן

 .אדיר לנזק הוא הצפי ולכן ירודה באיכות מבנים אלפי בישראל נבנו מאז•

  ,פליטים אלפי מאות ,ופצועים הרוגים אלפי ,מבנים 10,000 כ קריסת ?צפוי מה•

.חיוניים ושירותים חשמל ,במים מחסור ,סיוע של מוגבל תפקוד ,שריפות

 הינם הניצולים רוב .והקריטיות הראשונות בשעות מקום לכל יגיעו לא הצלה כוחות•

.אזרחי מסיוע

  במשפחתכם הפגיעה חומרת את רבה במידה יקבעו ,היום כבר שתנקטו הפעולות•

  .אדמה רעידת בעת וברכושכם

  מעשיים כלים לך לתת אלא להפחיד לא היא זו מצגת ומטרת להתמודד דרך יש•

האדמה רעידת ואחרי כדי תוך ,לפני לפעולות

ומנטלית פיזית –ההתמודדות את בהרבה המשפרת מסוגלות תחושת יוצרת הכנה•



הכנה נכונה לפני הרעידה
יותר גבוהה ועמידות תקן בעלי הינם ד"ממ עם ומבנים 1980 משנת – המבנה הכרת•

 אשר כבד רהיט  –"החיים משולש"ו בבית בטוח הכי האזור הכרת -  שיש מוגן הכי•

.שם נמצאו הניצולים רוב ,מניסיון .מכורבלים לשכב נוכל ולידו קורסת תקרה יחזיק

      תפקידים חלוקת ,פעולה דרכי ,הסכנה את המציגה שיחה – המשפחה הכנת•

פתוח בשטח מפגש מקום וקביעת

הבית בבני ולפגוע ליפול היכולים ...נברשות ,טלוויזיה ,מדפים ,ספריות – עצמים חיזוק•

אמת בזמן ביעילות תפעלו בזכותם אשר חירום תרגילי לבצע יש – המשפחה תרגול•

 ,חשובים מסמכים צילומי ,חם ביגוד ,מים ,אוכל ,ראשונה עזרה כולל – חירום תיק הכנת•

סוללות על ורדיו פנס

ערכת חירום משפחתיתמשולש החיים



התנהגות בזמן רעידת האדמה
  ישקשקו חלונות ,רגליכם מתחת רועדת שהרצפה תחושו אדמה רעידת בעת•

  הן הראשונות השניות .משונה בצורה לזוז יתחילו ורהיטים חפצים ,במסילותיהם

.ומהירות ביעילות והגיבו רוח קור על שמרו   .להינצל הטוב הסיכוי ובהן קריטיות

  :שלהלן העדיפויות סדר פי על - בטוח למקום מהר עברו :מבנה בתוך שהייה בעת

שניות תוך לצאת אפשר אם –פתוח שטח1.

.ממבנים והתרחקו פתוח לשטח רוצו      

  מדרגות חדר / (ד"ממ) מוגן מרחב  .2

יותר לבטוחים הנחשבים אלו לאזורים היכנסו      

  ליד עוברית בתנוחה התכרבלו – החיים משולש  .3

.שם היו הניצולים רב .ראשכם על והגנו כבד רהיט    

  .ראשכם על והגנו אותו נעלו גלגלים בכסא אתם אם•

.בתוכה להיתקע עלולים אתם - ולאחריה הרעידה בזמן במעלית להשתמש אין•



המשך -התנהגות בזמן רעידת האדמה 

 נופלים מחפצים היזהרו .ממבנים האפשר ככל התרחקו :בחוץ לשוהים

.קרועים חשמל וחוטי זגוגיות שברי ,מזגנים ,קירות ,חיפוי אבני כגון

 - תיפסק שהרעידה עד הרכב בתוך וחכו מיד עצרו :ברכב לנוסעים

  ,מחלף על ,לגשר מתחת מעצירה הימנעו .עליכם מגנה המכונית

 התרחקו .לקריסתם מחשש - תלול מדרון תחת או מבנים בקרבת

  .ברגל או ברכב

 שיציף "צונאמי"ל מחשש האפשר ככל מהחוף התרחקו :הים חוף ליד

.מתקרב "צונאמי" סימן - ופתאומית חזקה ים נסיגת .החוף את

תכנון ותרגול מוקדם מסייע לכם להישאר רגועים  

ולפעול ביעילות להצלה



התנהלות נכונה אחרי הרעידה

  (סלולארי בטלפון שימוש כולל) סוג מכל חשמל מתג או אש להדליק אין•

  .גז דליפת עקב לפיצוץ מחשש

  החשמל ומפסק הגז אספקת ברז את לנתק יש המבנה עזיבת לפני•

  .לדירה הראשי

  .מבניינים הרחק פתוח בשטח ולשהות החוצה לצאת יש•

 חילוץ לצרכי למעט) .מהנדס אישור ללא שניזוקו למבנים להיכנס אין•

.(והצלה

.הזמניים הקליטה למרכזי אותם ולכוון אנשים לפנות ,להרגיע עזרו•

.נוספות והנחיות מידע לקבלת (שבמכונית לרדיו למשל) לרדיו האזינו•



המשך -התנהלות נכונה אחרי הרעידה 

:הריסות תחת לכודים

  ברעידת .בטיחותכם על שמירה תוך (תוכלו אם) לכודים לחילוץ סייעו•

  כפפות ,רכב ק'בג שימוש .כוחות הגעת עד זמן הרבה יעבור ,ענק

.המון לעזור יכולים אלמנטים והרמת הריסות לפינוי זמינים ואמצעים

 גפיים וקיבוע דימומים עצירת .האפשר במידת ראשונה עזרה הגישו•

.חרדה לנפגעי וסיוע קהל בניהול גם נחוצה שלכם העזרה .בעיקר

  דרכי את כסו .עצמכם את לחלץ נסו להריסות מתחת לכודים הנכם אם•

  .בצעקות עצמכם מלהתיש והימנעו אבק מפני להגנה בבגד הנשימה

  שמרו .אתכם לאתר למחלצים לאפשר בכדי קירות או צנרת על הקישו

.ורגועה חיובית גישה על

!אש להדליק אין•



מה עוד צפוי וכדאי לדעת

ימים או חודשים  , רעידות אלו מופיעות דקות–( Aftershocks) :רעידות משנה•

אין להיכנס  . אחרי הרעידה ועלולות למוטט מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה

.למבנים רעועים אלא להצלת חיים

הם יהיו חסומים ופקוקים ותפריעו לכוחות הבטחון -אל תצאו עם רכב לכבישים •

הנהיגו את סביבתכם בביטחון והרגיעו  . חיובית ויעילהשמרו על התנהלות •

.התקפות פאניקה וזעם הרסניות

בארגון מתנדבים לפינוי הריסות  סייעו להם במידה והגיעו כוחות חילוץ ובטחון •

.וניהול קהל

מצאו וחברו  . הינו קריטי למחלציםוהמבנים שקרסו באזורכם מידע על התושבים  •

"מודיעין אוכלוסיה"את הצוותים ל

...הכל שונה וכבר לא יהיה אותו דבר–חשוב לזכור 

עכשיו תורך להנהיג את עצמך וסביבתך בדרך הטובה ביותר 



מה עוד ניתן לעשות
:ניתן וחיוני לקבל הדרכה מקצועית המכינה אתכם נכון•

.לקבלת עקרי הידע הדרוש(  שעות 3–שעה וחצי )–הרצאת בסיס •

.איש לפחות 10כל אדם ששומע ומיישם יכול להציל     

  7תוכנית המכשירה צוותים לסייע במגוון תרחישים הכוללת  -הקמת צוות חירום •

.  איש המהווים צוות התערבות בחירום ויכול לעשות שינוי אמיתי 20-50מפגשים ל 

.הוכח כיעיל ביותר. קהילה/ מתאים ונחוץ לכל ארגון 

מורה דרך , ר"בפקע( מיל)ן "רס–מצגת זו הינה שירות מאת אופיר עקיבא 

השתתף בחילוצים ומסעות שטח , אקדמאי, (מהצלה להצלחה)לטבע ואדם 
.דיונהבמסגרת חברת . רבים והיום מעביר את הידע לארגונים

.הצלת חיים הינה הייעוד שלי ואשמח לעשות כל שאוכל כדי לסייע לך

www.duna.co.ilאו דרך אתר  ophir@duna.co.ilניתן לפנות ישירות 

פרטים נוספים ומידע תמצאו באתר פיקוד העורף

.ועשה הכל להצלת קרוביך העבר מצגת זו בבקשה

בשטח אופירתמיד עדיף לדעת ולהיערך -נתפלל שלא נצטרך 

mailto:ophir@duna.co.il
http://www.duna.co.il/

