
  מה גורם לרעידות אדמה?
אין לך ֵאיָמה גדולה הנופלת על בני האדם מאשר רעידת אדמה. האדמה, שהתרגלנו 

לראות בה יסוד מוצק (קשה) ויציב, מתחילה פתאום להתנודד ו"לברוח" מתחת 

  לרגלינו. 

מה גורם לרעידת האדמה? שאלה זו העסיקה מאז ומעולם את בני האדם. בימי קדם 

ידת האדמה היא עונש מן השמים, כלומר אחד האלים החליט חשבו רבים שרע

כך החלו לחקור את התופעה באופן מדעי. -מסיבה כלשהי להעניש את האדם. אחר

כיום יודעים כבר מה הגורם לאסון טבע זה, אך אין עדיין אפשרות לצפות (לראות) 

  אותו מראש או למנוע אותו.

שכבות שכבות זו בתוך זו.   –כמו ָּבָצל  לפי הדעה המקובלת כיום, כדור הארץ בנוי

השכבה העליונה, הנקראת קרום כדור הארץ, היא השכבה הדקה ביותר והיציבה 

פחות, וזאת בגלל שינויים החלים בבטן האדמה. כידוע, פנים כדור הארץ לא הצטנן 

מעלות, אך השכבה הפנימית,  3,000 -עוד לגמרי, והטמפרטורה שלו ַמגיעה ל

, מתקרר, מתכווץין, הולכת ומתקררת. כתוצאה מכך פנים כדור הארץ הנקראת גלע

וחלים בו שינויים. שינויים אלה גורמים לזעזועים בקרום כדור הארץ: השכבות 

העליונות לוחצות על התחתונות, ואלה מצטופפות ודוחקות מקרבן שכבות אחרות, 

מוזזות  וכך מתחוללת מהפכה שלמה על פני הארץ. שכבות קרקע נשברות או

  ממקומן, מתרוממות או שוקעות.

אך אין זו הסיבה היחידה לרעידת האדמה. קיים גורם נוסף: כידוע, קרום כדור 

הארץ איננו עשוי משכבה אחידה ומוצקה. בין הסלעים נמצאות לפעמים מערות 

ענקיות שעליהן נשען גוש עצום של סלעים וקרקע. כאשר מערה כזאת מתמוטטת, 

  עיר שלמה. היא עלולה לבלוע

בזיכרון בני האדם נחרתו בייחוד רעידות האדמה החזקות שבהן נספו המוני אנשים. 

בדרום איטליה. וכך מסופר  1783אחת הרעידות הקשות ביותר אירעה בשנת 

בכוח כה רב, עד שראשי העצים נגעו במסמכים מהימים ההם: "האדמה נעה 

בקרקע. אלפי סדקים נפתחו באדמה, רבים מהם ִהגיעו לאורך של שני קילומטרים 

ולרוחב שלושים מטרים. בתים על יושביהם נפלו לתוך הבקיעים האלה ונעלמו. 

במקום אחד ניתקו מצלע של הר חלקת גן גדולה ובתים. הם גלשו מגובה של שישים 

. הבתים נשארו עומדים שלמים בתוך הגן. יותר ממאה אלף איש מטרים לתוך העמק

  נהרגו ביום ההוא." 
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אל האסון ואל ההרס הנגרמים על ידי רעידות האדמה, מתלווים גם אסונות רבים 

אחרים. בבתים ההרוסים פורצות דֵלקות מהתנורים הדולקים או ממכלי הגז והנפט. 

ש שאחזה בה מכל צדדיה כתוצאה מהא 1923כך נפגעה קשה העיר טוקיו בשנת 

אלף איש  32אלף איש אבדו באסון ההוא, מהם  175 - מרעידת אדמה חזקה. יותר מ

  שנשרפו בדֵלקות.

שיטפון. גלי ים עצומים מסתערים על  –לפעמים מתלווה לרעידת אדמה אסון נוסף 

, 1755החוף ושוטפים את הכול בדרכם. כך קרה בעיר ליסבון, בירת פורטוגל, בשנת 

כאשר פגעה בה רעידת אדמה. מכוח הזעזוע התרומם בים נחשול מים בגובה עשרים 

  אלף איש.  60 -מטרים. הוא ירד על העיר וגרף ִאתו ַהָיָּמה כ

גם בארצנו אירעו רעידות אדמה חזקות. בימי עוזיהו מלך יהודה היה בארץ רעש 

שנה. היא  420 - כגדול המוזכר בתנ"ך. אך בייחוד קשה הייתה רעידת האדמה לפני 

פגעה בארץ כולה, והערים שכם ורמלה נהרסו כליל (לגמרי). גם ירושלים נפגעה 

קשה, ונהרסו בה בניינים רבים. הים ביפו נסוג מן החוף מרחק רב ואפשר היה 

  להתהלך על הקרקע שלו.

אלפי אנשים התקהלו כדי לראות את הפלא ולאסוף מקרקע הים דגים ובעלי חיים 

  מי הים שבו פתאום בכוח ובלעו את כל העומדים על החוף.  אחרים. אבל
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