
  רעידות אדמה בישראל
  (מתוך האתר של המשרד לתשתיות לאומיות)

לארץ ישראל היסטוריה ארוכה של רעידות אדמה חזקות. במקרה אפשר למצוא 

תיאורים רבים של רעידות אדמה. עדות לכך שהתופעה הייתה מוכרת היטב 

בתקופה הזאת: "והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני 

, לא ברוח ה'. ואחרי הרוח רעש, לא ברעש ה'. ואחרי הרעש אש, לא באש ה'. ואחר ה'

  ).12-11האש קול דממה קלה". (מלכים א', י"ט, 
  זהו אחד התיאורים השלמים שאנו ַמכירים לרעידת אדמה.

  רשימה חלקית של רעידות אדמה חזקות באזור ישראל

  תיאור  עוצמה  מתי?
31   

  לפנה"ס
הרוגים  30,000 -מ יותרער באזור ים המלח. מוקד משו  לא ידוע

  בירושלים ויהודה. הרס ונזקים כבדים בגליל.
747 

  אחה"ס
מוקד משוער באזור בקעת הירדן. הרעידה ידועה בשם "רעש   לא ידוע

שביעית". בית שאן וחמת גדר נהרסות. הרס כבד בסוסיתא, 
  יריחו, נזקים בירושלים.ובטבריה ב

ער בבקעת הירדן. יריחו נהרסת וכן חלקים ניכרים מוקד משו  לא ידוע  1033
  מהערים רמלה ושכם. צונאמי בעכו.

 15,000 -מ יותרמוקד משוער במפרץ אילת או בערבה.   לא ידוע  1068
סביבתה. הרס בהרוגים. הרס כבד בכל הארץ, בעיקר ברמלה ו

  והרוגים באילת, בבניאס ובירושלים.
 7.0מעל   1202

  משוער
הרוגים  30,000 -מ יותרבקעת הלבנון.  –מוקד באצבע הגליל 

ונזקים כבדים בכל האזור המיושב של הלבנט (סוריה, לבנון, 
  ישראל).

 6.0מעל   1546
  משוער

מוקד משוער באזור בקעת הירדן. מאות הרוגים בשכם, 
. צונאמי קשה ויפברמלה ובעזה, בחברון, בירושלים, ביריחו, ב

  בנמל יפו.
 6.5על מ  1759

  משוער
הרוגים. נפגעו  3,000 -מ יותרמוקד באזור בקעת הלבנון. 

 2.5 -אזור דמשק. גלי צונאמי של כבלבנון ובישובים בגליל, י
  מעל בתי עכו. 'מ

1837  6.5-7.0 
  משוער

אלפי הרוגים. צפת נהרסת כליל, הרס עצום בטבריה. גלים 
בשכם, ישובי הגליל, כמו גם ינרת. הרס כבד בכל יגבוהים בכ

  נצרת וצור.בעכו, ב
פצועים בארץ ישראל ובעמק הירדן.  700 -הרוגים וכ 500  6.2  1927

  נזקים רבים בישראל ובסביבותיה.
רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה במזרח התיכון בזמננו.   7.2  1995

לאילת. בעיר אילת נפערו  םדרומק"מ  100 -מוקד בים סוף, כ
והרשויות נאלצו להרוס  ,קירות בתיםבסדקים בכבישים ו

מלון שנמצא בבנייה. לא נגרמו אבדות בנפש בשל המרחק הרב 
  של המוקד ממקומות יישוב. 

 


