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  ומספרים עובדות - טבע ונזקי אדמה רעידת נזקי ביטוח

 

 .  אדמה לרעידות גבוה בסיכון לאזור נחשב התיכון הים אגן. א

.  ריכטר בסולם ומעלה 2 של בעוצמה" רעש "בישראל נמדד )!!!( יומיים מידי. ב

: יותר גבוהה או דומה בעוצמה - בעבר היו בהם במקומות צפויים רעשים כי הוא ידוע כלל. ג

 עד( יגור נחל )חיפה הציר לאורך, לקפריסין מדרום התיכון בים, אפריקני-הסורי השבר לאורך

, ל"הנ בצירים שמרכזו ריכטר בסולם ומעלה 6 של בעוצמה" רעש(. "דמיה גשר )הירדן נהר

.  המדינה שטח בכל ויפגע קילומטרים עשרות של ברדיוס ישפיע

 ים לדרום לבנון דרום בין יהיה שמוקדו, ומעלה 6 בעוצמה" רעש "צפוי הבאות השנים 50- ב. ד

.  המלח

:  נזקים וגרמו ישראל את שפקדו רעשים של מקבץ פרוט להלן. ה

.  אנשים אלפי וקטל צפת העיר את החריב, הארץ בצפון הרסני רעש -  1837 ינואר * 

 -הארץ במרכז בנפש ופגיעות הרס גרם ריכטר בסולם 6.2 בעוצמה רעש -  1927 יולי * 

.  עמון-רבת ועד( ציון שער י"ע העתיקה העיר לחומת נזק )ירושלים שכם, רמלה, לוד, יפו

 בחיפה למבנים נזק גרם יקנעם ליד הרעש מוקד . 5.1 בעוצמה רעש - 1984 אוגוסט* 

 בתהליך שהיה גלם חומר ואבדן פיניציה במפעל זכוכית חימום תנור היסדקות כולל )ובגליל

(.  יצור

 שווה )בארץ שנמדד ביותר החזק הרעש. ריכטר בסולם 7.2 בעוצמה רעש - 1995 נובמבר* 

, אילת באזור רבים נזקים נגרמו מהרעש כתוצאה!( . בטורקיה השנה שארע לרעש בעוצמתו

 מפרץ בדרום-הרעש מוקד ריחוק. שבא מלכת למלון.- $ 10,000,000 בסך נזקים לרבות

.  יותר כבדים נזקים ספק ללא מנע- אילת

 כל את הרעיד הרעש. לקפריסין דרומית הרעש מוקד . 6.2 בעוצמה  רעש -1996 אוקטובר* 

.  החוף מישור

 מפרמיית 80% לכדי מגיעים, אדמה רעידות לרבות טבע נזקי בגין( הפרמיות )הביטוח דמי. ו

.  בכלל ורכוש בניה לאתרי הביטוח

.  טבע ונזקי אדמה רעידת ביטוח לבצע בישראל רכוש בעל כל על חובה, לדעתי, לעיל האמור לאור

 

,  עת בכל לשרותכם

 

,  רב בכבוד             

  קוניאק ראובן          


