
 
  

בסולם ריכטר בדרום מזרח  8.9בעצמה של  בימים אלוהתרחשה  עזהרעידת אדמה 
במאמר זה  אסון אדיר בכל קנה מידה.זהו  .מאה וחמישים אלף אנשים ונספו בה אסיה

נבאר מהן רעידות אדמה, נלמד מהם הגורמים לרעידות אדמה ולפגעי טבע דומים וכיצד 
  התייחסו אליהם חכמי ישראל.

  

  פתיח
עידות מהן ר
 אדמה

כדור הארץ מורכב משלוש שכבות: הגרעין שהוא החלק החם, הקשה והעמוק ביותר של 
השכבה העוטפת את הגרעין ומורכבת מנוזל צמיגי עשוי חומר סלעי  –כדור הארץ, המעטפת 

  רותח אשר נקרא מגמה. השכבה השלישית היא קרום כדור הארץ, שעליו אנו חיים. 
  

מבנה כדור 
 הארץ

דור הארץ הוא דק ושביר ודומה לקליפת ביצה סדוקה, ומורכב משלושה סוגים של קרום כ
לוחות: לוח יבשתי, לוח ימי (הסלעים והקרקע שמתחת למים), ולוח מעורב (חלקו ימי 
וחלקו יבשתי). הקרום הדק, השביר והסדוק של כדור הארץ דומה ל"פאזל" של עשרות 

צף על פני המגמה. כתוצאה מכך, הלוחות  חלקים. כל חלק כזה נקרא לוח טקטוני והוא
הללו דינאמיים ונמצאים בתנועה מתמדת לכיוונים שונים ובמהירות התקדמות שונה. בין 

  הלוחות הללו נוצרים אזורי מפגש וחיכוך.

  הלוחות 
  הטקטוניים

רעידת האדמה נוצרת כאשר חלה תזוזה פתאומית ומהירה של הלוחות המרכיבים את 
בכל רעידת אדמה יש מוקד שמצוי בעומק האדמה, ומעליו, על פני  קרום כדור הארץ.

השטח, מצוי מרכז הרעש. מהמוקד הזה משתחררת אנרגיה אשר מתפשטת בצורת גלים 
לכל הכיוונים, עד שהיא מגיעה אל פני הקרקע ומרעידה את הקרקע. גורם טבעי נוסף הוא 

  לפני התפרצותם.פעילות וולקנית אשר גורמת לרעידות אדמה ליד הרי געש 
  

היווצרות 
רעידות 
 האדמה

רעידות האדמה גורמות לנזקים עצומים ולהרס רב. מבנים ישנים, בתי עץ וגשרים קורסים, 
יש נפגעים רבים, הרוגים ופצועים נלכדים מתחת להריסות. כמו כן פוגעות רעידות האדמה 

הרס כבישים, אשר מקשה גם על הגישה לאזורים שנפגעו, קריסת עמודי מתח  –בתשתיות 
גבוה, התבקעות צינורות גז ונפט שבעטייה נגרמות שריפות ענק על פני שטחים נרחבים, 
פגיעה באספקת מים וחשמל, חשש לבקיעת סכרים ולהצפת עמקים, פגיעה במערכות 

  התקשורת.
  

___________  
___________  

___________  

רעידות האדמה בים גורמות להתרוממות של גלי ענק בים הנקראים "גלי צונאמי". גלים 
עשרים וחמישה מטרים והם הרסניים ביותר. הם פוגעים בכל  אלו יכולים להגיע לגובה של

מה שנמצא בים בעת הרעידה, אך עיקר הנזק נגרם כאשר הם מגיעים לאזורי החופים שכן 
  השוכנים לחופי האוקיינוסים. הם הורסים יישובים שלמים

  

 גלי הצונאמי

בישראל התרחשה רעידת אדמה חזקה מאוד אשר החריבה כליל את העיר צפת בשנת 
. הרעידה התרחשה בזמן תפילת מנחה ופגעה גם בעיר טבריה. בתים רבים נהרסו תקצ"ז

בין  ונחרבו על יושביהם. מספר הנספים ברעידה זו הגיע לכאלפיים וארבע מאות אנשים.
ההרוגים היו רבנים גדולים וחשובים. מיד לאחר רעידת האדמה עזבו יהודים רבים את 
העיר בהאמינם כי זהו עונש משמים על כי העזו להתחרות בגדולתה של העיר ירושלים. 
לעומתם, יהודים אחרים הגיעו לעיר בעקבות הרעידה בהאמינם כי זהו סימן לחבלי משיח. 

צמת הרעידה מאחר שסולם ריכטר לקביעת עצמת רעידות אי אפשר לדעת מה הייתה ע
  האדמה נקבע לשימוש רק כמאה שנה מאוחר יותר.

  

___________  
___________  
___________  

   .קראו את המאמר  כתבו בצד שמאל נושא לכל פסקה    
  

 רעידות אדמה


