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תנשב 1,365 םירצמ  ךלמל  רוצ  ךלמ  חלשש  חווידב  רכזומ  ןוכיתה  םיה  חרזמ  לש  הירוטסיהב  ונל  רכומש  ןושארה  ימאנוצה 
חול יבג  לע  תודתי  בתכב  חווידה , .ףצוה  ינשה  הייצחו  שאב , הלע  הירוס ) ןופצ  יפוחב   ) תירגוא ריעה  לש  הייצחש  וב  רמאנו  "ס , הנפל

. םירצמב  הנרמע  - לאב תויגולואכרא  תוריפחב  האמה ה-19  ףוסב  אצמנ  רמיח ,

, ןכ לע  .בחר  ףקיהב  םיינסרהו  םיינלטק  תויהל  םילולע  ימאנוצ  יעוריא  יכ  ונממ  הלועש  רמ , וקלחב  ןויסינ , טעמ  אל  רבטצה  זאמ 
, ונממ עגפיהל  םילולעש  םיחרזאה  ןורחא  תבוגתל  דעו  ותורצוויה  עגרמ  רמולכ  הצקל , הצקמ  תוכרעיה  שרוד  ימאנוצ  עוריאל  הנעמ 
, דעומ דועבמ  תונידמ  וילא  תוכרענ  עוריאה  לש  ירשפאה  ופקיה  לשב  .םתוא  ףיציו  םהילע  ץפנתיש  םיפוחל  דעו  ותורצוויה  םוקממו 

הרקמב םוקישל  הרגמ  תינכת  תונובו  תמא , ןמזב  ביגהל  דציכ  ףוחה  ךרואלש  תיתשתה  ינקתמ  יליעפמ  תאו  רוביצה  תא  תוחנמ 
םשב לארשי  לש  ןוכיתה  םיה  ףוחב  ימאנוצ  לע  הערתהל  תכרעמ  לש  לועפתו  הנכה  ןונכת , לע  התרוה  לארשי  תלשממ  םג  .ךרוצה 

ןוכמהמ היגולומסייס  ףגאו  יגולואיגה  ןוכמה  לש  דוחיא  םויכ   ) םיהו המדאה  יעדמל  להנִמה  םיקה  ךכל , םאתהב  . " םירידא םימ  "
הדעווה .לארשיב  ימאנוצ  לע  הערתה  תונורקעו  תוינידמ  שוביגו  הנכסה  תכרעהב  הדקמתהש  תיעדמ , הדעו  לארשיל ) יסיפואיגה 

ןתמו הרותה  שוביג  לע  םיארחאה  םייביטרפואה  םיפוגה  יגיצנ  בולישב  הימדקאהו , םייעדמה  רקחמה  יפוג  לש  םיגיצנמ  הבכרוה 
.הצקל הצקמ  עוריאב , לופיטל  םישרדנה  םיטביהה  לכ  תא  תוסכל  ידכ  תאזו  םוריח , תעשב  הנעמה 

כ- םיירוטסיה , םיחוויד  סיסב  לע  ורתוא , הכ  דע  בחרמבו : ןמזב  לארשיב  ימאנוצמ  הנכסה  תכרעה  הדעווה ב הנד  ןושארה  בלשב 
רפסמ ואצמנ  ןכ  ומכ  .תונורחאה  םינשה  לארשיב ב-2,000  םהמ כ-10  ןוכיתה , םיה  לש  יחרזמה  ףוחב  ועגפש  םיעוריא   20

םיב המדאה  תדיערמ  רצונש  ימאנוצה  תא  דעיתש  ופי  למנב  םיה  סלפמ  םושיר  ףאו  ימאנוצל , תויגולואג  תויודע  םיטימאנוצ – 
, ןאכמ רויא 1 .)  ) ףוחב שגרוה  אלו  דואמ , השלח  המצועב  ץראל  עיגה  ךא  יאגאה  םיב  קזנ  םרגש  עוריא  תנשב 1956 –  יאגאה 
םרג םיעוריאהמ  קלח  קר  ךרעל . הנש  תחא ל-200  יתועמשמ  ימאנוצ  יעוריאל  םיפושח  לארשי  לש  ןוכיתה  םיה  יפוח  ש

, ןכ םא  .םישנא  יפלא  המכ  וב  וגרהנש  תנשב 365 , סולינה  לש  התלדה  ךרואלו  הירדנסכלאב  עגפש  ימאנוצה  תמגודכ  רומח , קזנל 
ןויסינה חכונלו  ךכיפל , .תימואלה  המרב  לבסנ  יתלב  תויהל  לולעש  סרה  לאיצנטופ  תלעב  ךא  תיסחי , הרידנ  הנכס  יהוזש  רבתסמ 

" םירידא םימ   " הערתהה ךרעמ  לש  המקה  לע  הדעווה  הצילמה  ןוכיתה , םיה  יפוח  ךרואל  תונכושה  תונידמבו  םלועב  רבטצהש 
: אבה הנבמב 

תמא ןמזב  הטלחה  שוביג  לע  יארחא  הזה  זכרמה  היהי  ןוכיתה , םיב  ימאנוצ  רוציל  לולעש  עוריא  תעב  : " הפצנ לושחנ   " זכרמ .א 
, םיהו היגולואגה  היגולומסייסה , םוחתב  עוצקמ  ישנא  לולכיש  ימואל  יעדמ  זכרמ  והז  .לארשיל  עיגי  ימאנוצהש  תוריבסה  רבדב 

שרדיי זכרמה  .ימאנוצ  לע  הערתה  ןתמ  ךילהתב  םיאיקבו  הינייפאמו , ימאנוצה  תעפות  חותינבו  הנבהב  ןויסינו  עדי  ילעב  םהש 
- ןיב הערתה  יזכרמב  תולת  אלל  תאז  תושעלו  לארשי , תנידמ  יפוח  תא  ןכסל  לולעש  ימאנוצמ  עירתהלו  יאמצע  ןפואב  דקפתל 

הפשל םג  ומכ  םינקתלו , םילהנל  הדובעה , תוטישל  ףסה , תושירדל  ומצע  תא  ןרכנסיו  םיאתי  הפצנ " לושחנ  , " תאז םע  .םיימואל 
הרקמב .לארשיל  תונכשה  ןוכיתה  םיה  תונידמ  לש  הלא  תוברל  םלועב , תוימואל  - ןיבה הערתהה  תוכרעמב  םיגוהנה  תפתושמה ,

". רולדגמ  " ימואלה הערתהה  תווצל  ותצלמה  תא  זכרמה  ריבעי  ךרוצה 

ץיפהל ךירצ  םא  הפצנ ," לושחנ   " זכרמ לש  הצלמהה  סיסב  לע  תמא , ןמזב  טילחיש  ימואל  יביטרפוא  זכרמ   :" רולדגמ  " תווצ .ב 
: לשמל  ) םייביטרפואה הלעפהה  יזכרמל  ותטלחה  תא  ריבעי  רולדגמ " , " רבדה טלחוי  םא  .לארשי  תנידמב  ימאנוצ  לע  הערתה 
אוה רולדגמ "  " .לארשיב םילעופה 24/7  תוימוקמ ) תוצעומו  תויריע  םודא , דוד  ןגמ  שאה , יבכמ  לארשי , תרטשמ  ףרועה , דוקיפ 

.הערתהל תימואלה  תוירחאב  אשייש 

, ימאנוצ ללוחל  הלולעש  המדאה  תדיער  יוליגב  לחה  תמא , ןמזב  הצקל " הצקמ   " הערתהה ךילהת  תא  ולהני  וללה  םיפוגה  ינש 
, ימאנוצ לע  הערתה  לע  תלכשומ  הטלחה  תלבק  בצמ , תכרעה  עדימה , דוביע  המיאתמ , םינשייח  תכרעמב  ימאנוצה  תומיא 

.םימיואמה םיחרזאה  ןורחאל  דע  םישרדנה –  תודסומלו  םיפוגל  רסמה  תרבעהו 

םוריח תולועפבו  הפצהל  דעומה  רוזאב  תאצמנש  הייסולכואה  לש  יָדימ  יוניפב  ךורכ  ימאנוצ  לע  הערתהל  ינושארה  הנעמה 
קוידב עובקל  ןתינ  אל  תמא  ןמזבש  םושמ  הבר , תואדו  - יאב ךורכ  הערתהה  ךילהת  תאז , םע  .רוזאה  ותואב  תוימואלה  תויתשתב 

, דחא דצמ  .דבלב  ינושאר  עדימ  לע  םיססובמ  הנכסה  תכרעהו  עוריאה  חותינ  ןכלו  ותרמוח , יהמו  ימאנוצ  רצונ  ןכא  םא  ריבס 
םייחה תרגש  תא  שבשל  הלולע  אווש  תערתה  אסיג , ךדיאמו  ימאנוצ , לש  הרקמב  הובג  ריחמ  תובגל  הלולע  הטלחהב  תונססה 

, תגרודמ השיגב  טוקנל  הדעווה  הצילמה  ןכ , לע  .הערתהה  תכרעמב  ןומא  ןדבא  ףא  ילואו  םיילכלכ  םידספה  םורגל  ךרוצל , אלש 
דמלמ ןויסינה  ֵלעפַה .'  ' תגרדל תולעל  רצונ , ןכא  ימאנוצש  ררבתי  רשאכ  קרו  ןוכיה ,'  ' תארוה הליחת  איצוהל  קפס  לש  הרקמבו 

לשו הפצנ " לושחנ   " זכרמ לש  תלכשומ  הטלחה  שרדית  דימת  ןכ  לעו  םיירשפאה , םייניבה  יבצמ  לכ  תא  שארמ  תוזחל  ןתינ  אלש 
". רולדגמ  " תווצ

הייסולכואה תועדומ  תא  תולעהל  םיכרד  עיצמו  ליעל , וראותש  תונורקעה  תא  טרפמ  תיעדמה   הדעווה  הכרעש  אלמה  ךמסמה 
תנידמ לש  הנעמלו  תוכרעיהל  תימואלה  הסיפתה  שוביגל  סיסב  שמיש  הז  ךמסמ  .לוגרתו  ךוניח  תרזעב  הנוחטיב  תא  רפשלו 

. ימאנוצ  עוריאל  לארשי 
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רויא 1
1956 ילויב , םיכיראתב 9-8  ופי  למנב  םיה  סלפמ  םושיר 

ימאנוצה .ימוקמה  ןועשה  יפל  העשב 06:11  ךיראתב 9.7.1956  ןווי , יאגאה , םיב  הללוחתה  המצועב 7.5  המדאה  תדיער 
וב רויאב  רוזאה  והז   ) טלקנ אל  ופיל  ימאנוצה  לש  ותעגה  עגר  ביבס 8:30 .  הארנה  לככ  רתוי , רחואמ  םייתעשכ  ופיל  עיגה 

, לפשהו תואגה  ךלהמ  תא  ףקשמ  םיה  סלפמ  .תכרעמב  םושירה  ריינ  ףלחוה  ןמז  ותואבש  םושמ  םושירהמ ,) עטק  רסח 
םילג  ) ופיל ותעגה  רחאל  ימאנוצה  ילג  תודונתו  לאמש ) דצב  םירצק  םילג   ) תוליגרה חורה  ילג  תודונת  תובכרומ  וילעו 

טימשדלוג ךותמ  דבועמ  .מ  28 ס" עיגהו ל – עוריאה  לש  תונושארה  תועשב  דדמנ  יברמה  לגה  הבוג  ןימי .) דצב  םיכורא 
. עובלגו 

תורוקמ

.46-21 היפרגואיגב 15 : םיקפוא  .לארשיב  לפשו  תואג  .מ 1986 . עובלגו  טימשדלוג ו   .1

תיצרא דעומ  תרצק  הערתה  תכרעמ  תמקה  . (20/ דער  ) 4738 סמ ' הטלחה  .לארשי 2012 . תלשממ   .2
ףקות הלביקו  תומושרב  המסרופ  םירידא .)" םימ   " תכרעמו העורת "  " תכרעמ  ) ימאנוצו המדא  תודיערל 

ינויב 2012. םויב 7 

תוכרעיהל תרגסמו  הערתה  תונורקע  תוינידמל , הצלמה  .םירחאו 2014 . ןמרטיג י  ןזור ס"ד , ןומלס ע ,  .3
.לארשיב ימאנוצמ  תמדקומ  הערתהל  תונורקעו  תוינידמ  שוביגל  תיעדמה  הדעווה  לארשיב . ימאנוצל 

(, H36/2014 ח" וד  ) לארשיל םימגאו  םימי  רקח  (, GSI/16/2014 ח" וד  ) יגולואיגה ןוכמה  םילשורי :
(. GII 030/797/14 ח" וד  ) לארשיל יסיפואיגה  ןוכמה 

תוכרעיהל תימואל  הסיפת  .םיליגרתו 2015 . הכרדה  הרות , תביטח  "ל ,) חר  ) תימואלה םוריחה  תושר   .4
(. יערא דמעמ   ) ימאנוצ עוריאל  לארשי  תנידמ  הנעמו 

5. Ambraseys NN, Jackson JA, and Melville CP. 2002. His torical seismicity and
tectonics: The case of the eastern Mediterranean and the Middle East. In: Lee WHK,
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Kanamori H, Jennings PC, and Kisslinger C (Eds). Interna tional handbook of
earthquake and engineering seismol ogy. Amsterdam: Academic Press.

https://magazine.isees.org.il/?p=16315


	המלצה למדיניות ולעקרונות של התרעה על צונאמי בישראל
	איור 1
	רישום מפלס הים בנמל יפו בתאריכים 9-8 ביולי, 1956
	מקורות


