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אירועי צונאמי בעשורים האחרונים גבו את חייהם של מאות אלפי בני אדם, הותירו מיליונים ללא קורת גג וגרמו לנזקים קשים ביותר 
לתשתיות ולכלכלה של מדינות חוף מסביב לעולם. עוצמת האירועים והסיקור האינטנסיבי על ידי התקשורת הובילו להעלאת המודעות 
בעולם בנוגע לצונאמי ולאפשרות לצמצם את נזקיו על ידי היערכות מבעוד מועד. במפרץ אילת התרחשו לפחות שלושה אירועי צונאמי 
היסטוריים: בשנת 1995 וב-1969 ואירוע גדול כנראה לפני כ-2,400 שנים. בהתחשב בפעילות הטקטונית הערה במפרץ אילת ובציפייה 
מוגברת בשל אפשרות  זו  צונאמי ממשית. סכנה  בוודאות שחופי המפרץ חשופים לסכנת  ניתן לקבוע  באזור,  חזקות  לרעידות אדמה 
לצונאמי כתוצאה מגלישות תת-ימיות במדרונות התלולים שלאורך המפרץ בעקבות רעידת אדמה. עד היום לא בוצע ניתוח מעמיק של 
הסיכוי לצונאמי גדול באילת, ולא הוערכה מידת הנזק האפשרית מאירוע כזה. מאמר זה מציג הערכות ראשוניות של מידת הנזק העלול 
להיגרם בשלושה אתרים לאורך חופי מפרץ אילת בשל אירועי צונאמי משמעותיים )גובה הצפה מרבי של שלושה–חמישה מטרים(. לפי 
ההערכות, בעקבות הצפה בעת צונאמי עלול להיגרם נזק רב באתרים תיירותיים ומסחריים ובנמל אילת, והנזק לתשתיות, לציוד ולמבנים 
עלול לעלות על מיליארד שקלים. אם יתרחש צונאמי כזה בסוף שבוע, בקיץ או בחג, עלולים להיפגע אלפי אנשים. הערכות הנזק מעידות 
על צורך במחקר לבחינת תרחישי צונאמי מפורטים, שיכללו חישוב נזק הנדסי למבנים ונזק כלכלי ישיר ועקיף לאורך כל קו החוף של 

המפרץ. במאמר מפורטות המלצות לקידום המודעות לאפשרות התרחשות צונאמי באילת והיערכות לקראתו.
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In recent decades, tsunamis have taken the lives of hundreds of thousands of people, left millions homeless and 
caused severe damage to many coastal nations. Tsunami hazard in The Gulf of Eilat is considered significant 
given the expectation of strong earthquakes in the region, the steep slopes in the gulf and indications of at least 
three past tsunamis. However, to date, no tsunami damage evaluations have been carried out in Eilat. This 
paper presents preliminary estimates of the possible economic impact a tsunami may have in selected sites in 
Eilat. Scenario representations reveal that a tsunami with inundation of 3-5 meters above sea level can cause 
extensive economic damage to tourist sites, commercial areas and to the port of Eilat. Such a large tsunami 
occurring on a weekend in peak season might harm tens of thousands of people and cause damage costing more 
than a billion shekel. Ongoing research must be conducted to yield more detailed tsunami scenarios and damage 
estimations and to help authorities devise tsunami preparation and evacuation plans. 
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1. מבוא

בעקבות  האחרון  בעשור  הציבורית  לתודעה  עלתה  הצונאמי  תופעת 
האירועים הקשים במזרח אסיה ב-2004 וביפן ב-2011. אירועים אלה 
ביותר  קשים  נזקים  וגרמו  אדם  בני  אלפי  מאות  של  חייהם  את  גבו 
והסיקור האינטנסיבי על  עוצמת האירועים  ולמבנים רבים.  לתשתיות 
ידי התקשורת הובילו להעלאת המודעות בעולם בנוגע לסכנת הצונאמי 
ידע  והטמעת  מראש  היערכות  ידי  על  נזקיו  את  לצמצם  ולאפשרות 
 Morin et al., 2008;( לגבי התנהגות בעת אזעקה או חשד לצונאמי
UNESCO, 2011(. הידע ההיסטורי על התרחשויות צונאמי במפרץ 
בגובה  צונאמי  1995 התרחש  כי בשנת  תיעוד  ישנו  אך  מוגבל,  אילת 
של כמטר אחד בעקבות רעידת אדמה במגניטודה 7.2, שאירעה לחופי 
גיאולוגיות  עדויות   .)Shamir et al., 1996; Wust, 1997( נואיבה 
לפני  זה  באזור  יותר  גדול  צונאמי  של  התרחשות  לאחרונה  חשפו 
 .)Tchernov et al., 2016; Shaked et al., 2004( כ-2,400 שנים
)צונאמיט(  צונאמי  נמצאו משקעי  כן בחלקו הדרומי של המפרץ  כמו 
 Salem, 2008,( מאירועי עבר לאורך החוף המערבי של הים האדום
Ben-( אילת  במפרץ  הערה  הטקטונית  בפעילות  בהתחשב   .)2009
 )Menahem, 1991; Hartman et al., 2014; Salomon, 1996
המפרץ  באזור  להתרחש  צפויות  חזקות  אדמה  שרעידות  ובעובדה 
 Amit et al., 1999; Levy et al., 2012; Shapira and( בעתיד 
לסכנות  חשופים  אילת  שחופי  לקבוע  אפשר   ,)Hofstetter, 1993
הקשורות בצונאמי. סכנת הצונאמי מוגברת בשל המדרונות התלולים 
להתרחש  עלולות  גביהם  ועל  מטר   700 עד  המפרץ, שעומקם  לאורך 
גלישות בעקבות רעידות אדמה. מאמר זה מציג הערכות ראשוניות של 
המלצות  את  ומפרט  משמעותי,  צונאמי  באירוע  להיגרם  העלול  הנזק 

החוקרים להגברת המודעות וההיערכות באילת.

בכלל  ישראל  למדינת  שלה  והרלוונטיות  הצונאמי  תופעת   1.1
ולאילת בפרט

צונאמי )מיפנית: "צו"  – גל, "נאמי"  – נמל( הוא נחשול ים המורכב 
היווצרותם  ורחבים המתפשטים במהירות רבה מאזור  מגלים ארוכים 
כמעט ללא איבוד אנרגיה, וכאשר הם מגיעים ליבשת הם גורמים להצפה 
המתרחשות  אדמה  רעידות   .)Kajiura, 1982( החוף  לאורך  נרחבת 
בקרקעית הים הן הגורם הנפוץ ביותר ליצירת צונאמי, אם כי גלישות 
לגרום  הן  גם  יכולות  מטאוריט  ופגיעת  געשיים  איים  קריסת  קרקע, 
לצונאמי )Minoura et al., 2000(. יש הבדלים ברורים ומשמעותיים 
בין גלי סערה, גם כאשר היא חזקה ביותר, לבין גלי צונאמי. ראשית, 
אורך גל הצונאמי גדול משמעותית מגל הסערה. בעוד רוחב גלי סערה 
הוא כ-150–300 מטרים, רוחב גל הצונאמי עשוי להגיע למאות ק"מ 
במהירות  הוא  נוסף  הבדל  החוף.  בקרבת  ק"מ  ולעשרות  העמוק  בים 
התקדמות הגל. גל סערה מתקדם במהירות של עד 100 קמ"ש בדומה 
לגל צונאמי בקרבת החוף, בעוד צונאמי בים העמוק מתקדם במהירויות 
של מאות קמ"ש. גם בעומק של הגלים יש הבדל גדול: עומקו של גל 
כעומק  הוא  צונאמי  גל  של  עומקו  ואילו  מטרים,  כ-100  הוא  סערה 
קרקעית הים, שכן בסיסו של גל הצונאמי הוא קרקעית הים. ולבסוף, 
אחת  ים.  סערות  מתדירות  בהרבה  נמוכה  צונאמי  גל  הופעת  תדירות 

ים  סערות  לעומת  הארץ  לחופי  בינוני  צונאמי  מתרחש  שנה  ל-250 
המתרחשות מדי שנה )סלומון, 2009; סלומון וחוב', 2014(.

אירוע צונאמי כולל סדרה של גלים עוקבים המכילים כמות עצומה של 
מים, שברי עצמים וסחף רב. כשמגיע הצונאמי למים הרדודים ולקרבת 
החוף, הוא מתחכך בקרקע ומאבד ממהירותו לכ-30–50 קמ"ש, אולם 
האנרגיה שבו נשמרת, ולכן כמויות אדירות של מים נערמות במהירות 
בפסגת הגל )Kajiura, 1982(. גובה גל הצונאמי ועומק כניסתו לתוך 
היבשה תלויים במידת-מה בסוג החוף, בצורתו הגאוגרפית ובתכסית. 
להצפה  חשופים  יהיו  דלילה,  והתכסית  מתון  החוף  שבהם  מקומות 
נרחבת יותר מאשר מקומות שבהם התכסית צפופה. נוסף לכך, מחקרי 
צונאמי ותצפיות מסמואה )2009( ומאלסקה )1958( מעידים כי גובה 
בתימטריה  בעלי  במפרצים  יותר  גבוה  משמעותית  יהיה  הצונאמי  גלי 
תלולה )מדרון תלול של קרקעית הים( מאשר בחופים מישוריים יותר 
 Didenkulova, 2013; Didenkulova and Pelinovsky, 2011;(

.)Gupta et al., 2013; Miller, 1960
וסטריים  מילו  של  בעבודות  החל  בישראל  צונאמי  תרחישי  חקר 
האחרונים.  בעשורים  רבות  ושוכלל   ,)Miloh and Striem, 1978(
בים  שונים  מסוגים  צונאמי  תרחישי  של  ראשונים  נומריים  חישובים 
 ,)Thio, 2009( התיכון והשפעתם על החוף הישראלי נעשו על ידי תיאו
ועל פיהם נבנתה מפה ראשונית של האזורים המועדים להצפה בחופי 
לאחרונה   .)2009 )סלומון,  חיפה  ומפרץ  דן  גוש  אשדוד–אשקלון, 
נקלטה במכון לחקר ימים ואגמים בישראל בשיתוף פעולה עם המכון 
הגיאולוגי תוכנת LeVeque, 2006( GEOCLAW( לחישוב תרחישי 
הן כתוצאה מרעידות  צונאמי,  הורצו כמה תרחישי  ובעזרתה  צונאמי, 
Galanti et al., 2011(. עם זאת  אדמה והן מגלישות קרקע )למשל, 
עוד לא בוצעה הערכה של סכנת צונאמי באילת. להבדיל מהים התיכון, 
כיום  קיימת  לא  צונאמי,  אזהרות  המספקים  מחקר  מרכזי  ישנם  שם 
מערכת אשר תספק התרעה בזמן אמת לצונאמי במפרץ אילת )סלומון 

וחוב', 2014(.
עדויות גיאולוגיות וסיסמיות מצביעות על סבירות גבוהה להתרחשות 
צונאמי במפרץ אילת. מבנהו התלול של מפרץ אילת והאגנים העמוקים 
נורמלית  העתקה  של  משמעותי  רכיב  של  קיומו  על  מעידים  לאורכו 
גבוהה למדי של רעידות  ועל תדירות  לאורך מערכת העתקי המפרץ, 
על גבי ההעתקים )Hartman et al., 2014(. זמן החזרה של רעידות 
החזרה של  לזמן  בדומה  שנים,   460 הוא  אילת  מפרץ  בצפון   )6≥M(
רעידות כאלו על העתק ארגונז )Aragonese fault( שבמרכז המפרץ, 
ארנונה  העתק  על   )6≥M( גדולות  רעידות  של  החזרה  זמן  ואילו 
 Shapira and( שנים   300 הוא  המפרץ  שבדרום   )Arnona fault(
ליצירת  ערובה  אינה  בים  גדולה  רעידה  אמנם   .)Hofstetter, 2002
צונאמי, אך גם רעידות בינוניות עלולות לגרום ליצירתו אם הן קורעות 
את קרקעית הים והן בעלות הסטה אנכית, או אם הן גורמות לגלישה 
בתוך הים. משיקולים אלו, מהרקורד ההיסטורי )הצונאמים של 1995 
 Ben-Menahem,( עתיק  לצונאמי  גיאולוגיות  ומעדויות  ו-1969( 
Tchernov et al., 2016 ;1991( ניתן להסיק שבמוקדם או במאוחר 
רעידת אדמה, גלישת מדרון או שניהם גם יחד יגרמו לצונאמי משמעותי 
במפרץ אילת. מסקנה זאת וההכרה שגם צונאמי "בינוני" עלול לגרום 
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לנזק ולפגיעה כלכלית, הם המוטיבציה להצגת תוצאות של תרחישים 
הנזק הכלכלי העלול  וניתוח בסיסי של  צונאמי באילת  ראשוניים של 
להיגרם )סעיפים 2–4 להלן(. התוצאות הן חלק ממחקר מתמשך הצפוי 
להניב תרחישים מפורטים יותר לגבי גובה הגלים, טווח ההצפה ומשך 
ההצפה, ואף לגבי מהירות זרם המים באזורי הצפה. חלקו האחרון של 
המאמר יציג את פעולות מרכז מדע ים המלח והערבה לקידום המודעות 

וההיערכות לקראת צונאמי אפשרי באילת )סעיף 5(. 

2. שיטות ניתוח נזק כתוצאה מצונאמי 

דימוי גלי צונאמי מתאפשר כיום בעזרת מודלים נומריים המבוססים על 
נוסחאות מתמטיות ומודלים פיזיקליים. תוצאות התרחישים הממוחשבים 
נבדקות מול נתוני אמת מאירועים מוכרים. הדמיות צונאמי נעשות גם 
נעזרים בתוצאות לכיול  כאן  וגם  ניסיונות מבוקרים במעבדה,  בעזרת 
מזינים  צונאמי,  תרחיש  מדמים  כאשר  למציאות.  ולהתאמתם  מודלים 
במודל את תנאי ההתחלה של הגורם לצונאמי )למשל רעידת אדמה( ואת 
הבתימטריה והטופוגרפיה של החוף באזור הנתון. התוכנה מחשבת את 
מאפייני ההפרעה בגוף המים ואת התקדמות הגלים שנוצרו בעקבותיה. 
החישוב מאפשר לאפיין באופן כמותי את תנועת הצונאמי במרחב ובזמן, 
כולל גובה הגלים, זמן הגעתו של הגל הראשון לחוף, מהלך ההצפה של 
החוף, גובה ההצפה המרבי )עומק המים המרבי בשטח שהוצף על ידי 
צונאמי( וכדומה. ניתוח מתקדם מסוג זה מחייב גם מפה טופוגרפית של 
החוף  בקו  ומבנים  תכסית  נתוני  המפרץ,  של  בתימטרית  ומפה  החוף 
נזק  של  פרמטרים  ולחישוב  צונאמי  תרחישי  להדמיית  תוכנה  וכמובן 
מהצפה לאורך החוף. היות שמחקר מקיף כזה עדיין לא הושלם עבור 
מפרץ אילת, יש צורך לבצע הערכת נזק מקומי עבור תרחישי צונאמי 
מופשטים ולפרסם אותה. הערכה ראשונית של נזק כתוצאה מתרחיש 
החוף  של  מדויקים  טופוגרפיה  נתוני  על  בהתבסס  לבצע  ניתן  צונאמי 
ובהסתמך על הפשטה של תופעת הצונאמי לכדי הצפה ימית עד גובה 
נתון. כלומר ניתן לחשב את השתרעות ההצפה עבור צונאמי עם גובה 
הצפה מרבי נתון, ולהעריך את מידת הנזק למבנים ולתשתיות נבחרות 
ללא התייחסות למקור הצונאמי ולמידת הגברת הגלים בחופים מסוימים 
)Suppasri et al., 2001; Tinti et al., 2011(. העבודה המוצגת להלן 
בחופי  הנזק  לפוטנציאל  ראשונית  הערכה  להשגת  זאת  גישה  מאמצת 
מפרץ אילת על פי תרחישי צונאמי בעלי משרעת נתונה של עוצמה ושל 
היקף. יתר על כן, עבודתנו מתרכזת בבדיקת ההשלכות ועלויות הנזקים 
על  תיירותית-כלכלית,  חשיבות  בעלי  נבחרים  ומבנים  אתרים  לכמה 
סמך נתונים פיננסיים והערכות לגבי הכנסות ועלויות ביטוח או בנייה 
של האתרים. בהעדר כלים להערכת מידת הנזק ההנדסי במבנים שיוצפו 
חלקית, אנו ממקדים את הערכת הנזק במבנים שיוצפו עד גובה התקרה 
ובמבנים ישנים או רגישים, שלהערכת בעליהם לא יעמדו גם בהצפה 

חלקית.
חישובי השתרעות הצפה של תרחישי צונאמי עם גובה הצפה נתון 
טופוגרפיים  ובנתונים   Global Mapper בתוכנת  שימוש  תוך  נעשו 
–2012 אווירי שבוצע בשנת   Lidar אזור החוף ממיפוי  מדויקים של 

2013 )דיוק אנכי של כ-15 ס"מ ורזולוציה מרחבית של 1 מדידה\מ2(. 

השימוש בנתוני Lidar מדויקים ועדכניים מאפשר התחשבות בתכסית 
מלאכותית ובהשפעתה על ההצפה הצפויה באירוע צונאמי )גת, 2014(. 
השפעת  את  מקורב  באופן  מייצגות  הנוכחי  המחקר  תוצאות  כלומר, 
סוללות עפר, עצים ומבנים על היקף ההצפה, ולכן הן טובות ומהימנות 
שאין  גבוהה,  ברזולוציה  טופוגרפית  מפה  על  הסתמכות  מאשר  יותר 
בה התייחסות לתכסית. נוסף לכך, מאחר שמוצגת במאמר זה הערכה 
ראשונית של הנזק מצונאמי במשרעת עוצמות )1–5 מטרים(, אין כוונה 
לתת דגש למידת הדיוק של תחזית ההצפה או לתחזית הנזק ההנדסי, 
אלא להדגיש את טווח האפשרויות הסבירות לעוצמת הצונאמי ולמידת 
הנזק הכלכלי ממנו. מפת השתרעות הצפה עם גובה מרבי נתון אמנם 
משמשת חוקרים לייצוג תרחישי צונאמי וכמדד ראשוני לקביעת מרחב 
 ,)Suppasri et al., 2001; Tinti et al., 2011( השפעה של צונאמי
דיון בחוזק  וללא  או לשטף המים  אך ללא התייחסות למהירות המים 
מבנים, ניתוח מידת הנזק הוא איכותני, ומשמש קירוב ראשון להערכה 

כמותית.

תוצאות: סיכון ממוקד — ניתוח החשיפה לנזקי צונאמי   .3

באתרים נבחרים לאורך חופי אילת 

1(, היא  העיר אילת, הממוקמת בצד הצפון-מערבי של המפרץ )איור 
השער הדרומי של מדינת ישראל. חיים בה כ-55,000 איש, וכלכלתה 
אילת  את  הפוקדים  האורחים  מספר  ותיירות.  ימי  סחר  על  מבוססת 
משתנה מאוד על פי עונות השנה. במהלך יולי–אוגוסט ובחגים מספר 
המבקרים עומד על כ-100,000 עד 70,000 איש, ואילו בתפוסה נמוכה 
מספרם הוא כ-10,000 איש )נתוני תאגיד התיירות אילת(. מנתונים אלה 
ניתן להסיק כי הפגיעה בנפש בשל צונאמי באילת תלויה מאוד בעיתוי 
האירוע: רעידת אדמה תפגע במספר רב יותר של אנשים אם תתרחש 
בלילה, וזאת בשל קריסת בתים, ואילו צונאמי יפגע במספר רב יותר 
של אנשים כאשר החוף הומה אדם. לאורך חוף הים של אילת מצויים 
חופי רחצה, מתקנים לפעילות תיירותית ימית, בתי מלון, טיילות, מרכזי 
קניות, נמל אזרחי בעיקר ליבוא נפט ומכוניות וליצוא פוספטים, מעגנות 
של ספינות תיירות וכן נמל צבאי המקיים פעילות של ביטחון שוטף. 
לאור העובדה שלאורך החוף באילת יש מספר רב של מקומות ומבנים 
העלולים לספוג פגיעה מצונאמי עתידי, חשוב להעריך את מידת הסכנה 
באופן פרטני וכן בחלוקה לאזורי חוף, מבנים ותשתיות. סקירת קו החוף 
באילת מראה כי קיימים כמה חופים מלאכותיים עם שיפוע ניכר המגיע 
מטרים  שלושה  של  בגובה  הבנויים  מלונות  ולאורכם  מטרים,  לכשני 
מעל לפני הים )החוף הצפוני(, ומנגד יש חופים ומבנים רבים הבנויים 
בגובה שאינו עולה על שני מטרים )המלונות והמעגן בלגונה המערבית, 
הנזק  לכך  אי  הנמלים(.  רציפי  וכן  ומבני החוף המערבי  חופי הרחצה 
ומוגבל.  מקומי  לנזק  יגרום  מטרים  משני  נמוכים  צונאמי  מגלי  הצפוי 
למשל המצפה התת-ימי והמכון הבין-אוניברסיטאי בחוף הדרום-מערבי 
של העיר בנויים במפלס של מטר עד שני מטרים מעל לפני הים, רוב 
המלונות לאורך טיילת השלום בנויים במפלס של שלושה עד חמישה 
מטרים מעל לפני הים, ורוב המלונות לאורך הלגונה בנויים במפלס של 

עד מטר אחד מעל לפני הים. 
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מפת מיקום. מימין — תמונת לוויין של ראש מפרץ אילת ובה מסומנים הערים  איור 1: 
אילת ועקבה והאתרים המוזכרים במאמר. משמאל — מפת מפרץ אילת המראה 
את ההעתקים הראשיים לאורך הגבול בין לוח ערב לבין תת-לוח ישראל-סיני 
)1 — העתק הערבה,  2 — העתק אילת, 3 — העתק ארגונז, 4 — העתק ארנונה; 

)Ben-Avraham, 1985

משני  פחות  של  מרבי  עומק  עם  צונאמי  תרחישי  נבדקו  בעבודה 
החוף  ברצועות  מטרים  חמישה  ושל  מטרים  שלושה  של  מטרים, 
 )3 )איור  התת-ימי  למצפה   ,)2 איור  צפוני,  )חוף  דן  למלון  הצמודות 
ולנמל אילת )איור 4(. להמחשת הנזק העלול להיגרם מצונאמי, מוצגות 
בסעיפים הבאים תוצאות המודלים להערכת שטח ההצפה של גל צונאמי 

בגובה חמישה מטרים, ונידון הנזק הצפוי.

הערכת הנזק בטיילת הצפונית, לרגלי מלון דן   3.1

צונאמי בחוף הצפוני. השתרעות הצפה על ידי צונאמי בעל גובה הצפה מרבי  איור 2: 
המוצף  השטח  )שמאל(.  החוף  רצועת  של  ותמונה  )ימין(  מטרים  חמישה  של 
מסומן בוורוד, הקו הצהוב מסמן את תוואי הטיילת וקו אדום מסמן את קו החוף 

לפני הצפה

עיקר  כי  מעידות  באילת  צונאמי  הדמיות  של  ראשוניות  תוצאות 
הנזק באזור החוף הצפוני צפוי להיות פגיעה בנפש בעיקר בשל פעילות 
התרחשות  למועד  ובהתאם  הטיילת  של  לאורכה  ומבקרים  תיירים 
עד  של  הצפה  עם  צונאמי  כי  מתברר  הצונאמי  מהדמיות  הצונאמי. 
לאורך  הטיילת.  לאורך  למבנים  רב  לנזק  גורם  אינו  מטרים  שלושה 
הטיילת מרבית המבנים הקרובים לחוף קטנים, ואילו המלונות רובם 
בנויים במפלס של לפחות שלושה מטרים מעל לפני הים. צונאמי בעל 
חמורות  להצפות  יביא  מטרים  חמישה  עד  שלושה  של  הצפה  גובה 
ומבקרים  מתרחצים  תיירים,  ההומים  הקפה  ובבתי  בחנויות  בטיילת, 
אם  הטיילת,  לאורך  אחדים  במלונות  גם  יפגע  כזה  צונאמי  עת.  בכל 

פני  מעל  כחמישה  של  במפלס  דן שבסיסו  במלון  לא  הנראה  ככל  כי 
הים )איור 2(. על פי ההדמיה צפוי הצונאמי לעצור על סף המלונות, 
אך פגיעת הצונאמי, כולל הסחף שהוא מביא אתו, עלול לגרום לנזק 
בקומת הקרקע של מרבית המלונות ושל שרשרת החנויות על הטיילת. 
ולו   ,1992 בשנת  נבנה  הסימולציה,  מתייחסת  עצמו, שאליו  דן  מלון 
14 קומות. בקומת הקרקע של המלון, הפונה לטיילת, ממוקמות שתי 
המלון  בבית  הישירה  הכלכלית  הפגיעה  ולכן  חנויות,  ושתי  מסעדות 
צפויה להיות מזערית במידה כזו שהשיקום יוכל להיות ממומן מתקציבו 

השוטף של המלון. 
משני,  נזק  הוא  המלונות  למבני  מצונאמי  האפשרי  שהנזק  אף 
הפגיעה הכלכלית העקיפה ארוכת-הטווח היא משמעותית מאוד. הנזק 
שיקום  בשל  פעילות  הפסקת  כולל  אסון  לאחר  מיד  העקיף  הכלכלי 
תשתיות, ולצורך תיקון ושיפוץ מבנים ובתי עסק מקומיים. הפגיעה 
משמעותי  חלק  עבור  הכנסה  לאובדן  תגרום  בתיירות  ארוכת-הטווח 
מכוח העבודה באילת. מתוך כוח עבודה של 25,000 איש בעיר כולה, 
15,000 מועסקים בתחומי התיירות )נתוני תאגיד התיירות באילת(, 
הצפונית  הטיילת  לאורך  התיירות.  מדעיכת  ישיר  באופן  וייפגעו 
מועסקים כ-2,500 עד 3,000 איש, העובדים בבתי המלון בקו הראשון 
הילטון  קניון  הים,  מול  הקניות:  שלאורכה ובמרכזי  בחנויות  למים, 
ומרכז פנינת אילת. כ-80% מהמועסקים בתחום המלונאות והתיירות 
הכנסתם  ואובדן  באילת(,  התיירות  )תאגיד  מינימום  שכר  מרוויחים 
הכולל מוערך בכ-150 מיליון ש"ח בשנה. נזק משמעותי נוסף נובע 
מהפגיעה בנפש ובתדמית התיירות של האתר. להערכת בעלי עסקים 
 2,000 בין  נע  הטיילת  באזור  המבלים  התיירים  מספר  בטיילת, 
 50,000 עד  עוברים  קיץ  וימי  חג  ובעתות  ביום,  אנשים  ל-10,000 
אלף איש ביום לאורך הטיילת והחוף באזור זה. אסון מרובה תיירים 
עדויות  עם  התיירות,  בתעשיית  ארוכת-טווח  לפגיעה  לרוב  גורם 
התשתיות  שיקום  מאשר  אטי  התיירים  אמון  ששיקום  לכך  מהעולם 

 .)Ichinosawa, 2006(
יחסית באזור הטיילת, במרחב הלגונה  הנזק המבני המועט  לעומת 
הצפונית )שצמודה לטיילת החוף הצפוני( ובסביבת קניון מול הים הנזק 
צפוי להיות גדול ומשמעותי ביותר – הן בשל עלות תשתיות המרינה 
מיקום המבנים האלה קרוב למפלס  והן בשל  והמלונות סביב הלגונה 
פני הים. בלגונה, כמו בנמלים, סירות נסחפות בזרם הצונאמי הן גורם 
מגביר סיכון ונזק. אתרים הומי אדם במרחב שעלולים להיפגע כוללים 
את קניון מול הים, מרכזי הספורט הימי, המרינה אילת, המרינה הסמוכה 
הפגיעה  כאן  גם  אלמוג.  בחוף  המעגנה  וכן  שלמה  המלך  ברציף  לה 
בשל השבתה  מאד  להיות משמעותית  עלולה  ארוכת-הטווח  הכלכלית 
של עסקים, עלויות שיפוץ, אובדן מלאי ובשל פגיעה מתמשכת בענף 
התיירות. אמנם במחקר הנוכחי לא נאספו פרמטרים כלכליים מספקים 
להערכת הנזק בלגונה הצפונית ובסביבת קניון מול הים, אך ההשוואה 
לנזק הצפוי בטיילת הצפונית בהחלט מעידה על צורך בהרחבת המחקר 

למוקדי תיירות ומסחר נוספים בחוף הצפוני.
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הטווח. אומדן ראשוני של אובדן הכנסה של כ-40 מיליון שקלים בשנה 
)70 שקלים  לאדם  הכניסה  בעלות  המבקרים  מספר  ממכפלת  מתקבל 
בממוצע( והוספת הערכה להוצאות נוספות באתר )מזון ואטרקציות(. 

במכון הבין-אוניברסיטאי מוערך כי צונאמי של שלושה עד חמישה 
מטרים יציף את רוב מבני המחקר והשירות ואת תשתיות המעגן, כולל 
ספינת  לחוף,  ובקרבה  הראשונה  בקומה  הנמצאים  והציוד  המעבדות 
המחקר וציוד ימי נוסף. הערכת העלות של הנזק הכולל לציוד ולמבנה 
נעה בין 60 ל-80 מיליון שקלים )המנהל המדעי של המכון פרופ' אמציה 
גנין, בע"פ, 2015(. נוסף לנזק לרכוש, במכון נמצאים במהלך יום חול 
טיפוסי בין 50 ל-60 אנשים הכוללים אנשי מנהלה, חוקרים וסטודנטים. 
לבין  הדרומי  החוף  בין  בכביש המחבר  צפויה  פגיעה  אלה,  לכל  נוסף 
ובשיקום  בפינוי  בהצלה,  מעכב  גורם  להיות  עלולה  העיר  חלקי  שאר 

אחרי צונאמי.

הערכת הנזק בנמל אילת   3.3

צונאמי בנמל אילת. השתרעות הצפה על ידי צונאמי בגובה שלושה וחמישה  איור 4: 
מטרים )ורוד בוהק וסגול, בהתאמה(. הצפה עד גובה של חמישה מטרים צפויה 
לפגוע במרב השטח שממזרח לכביש ולגרום לנזק רב, ולעומתה הצפה עד גובה 
של שלושה מטרים עלולה לפגוע רק ברציפים, בספינות ובציוד שבסמוך לקו 

המים

יבוא  תפזורת,  יצוא  הם  אילת  בנמל  המרכזיים  הפעילות  תחומי 
נמל  נוסעים.  ובאניות  במכולות  וטיפול  המזרח  מן  ובקר  רכב  כלי 
והטענת  אחסנה  פריקה,  לאניות,  ועגינה  קשירה  שירותי  מספק  אילת 
שירותים  נותן  הנמל  וליצוא.  ליבוא  מכולות  ניטול  ושירותי  מטענים, 
גם לכלי שיט ולנוסעים של כלי שיט הפוקדים את הנמל, וכן שירותי 
אשלג  משונעים  התפזורת  במתקן  רכב.  כלי  של  וניוד  פריקה  טעינה, 
ופוספטים בתפזורת אל המחסנים, ומשם לאחר תקופת אחסנה מוטען 
החומר לאניות. תשתית הנמל כוללת מתקנים רבים ובהם שטחי אחסנה 
ייחודיים, מחסני צובר, בניין משרדים בעורף הנמל ורציפים הכוללים 
ציוד תפעולי – תשעה עגורנים, שני מנופי מכולות ושני מנופים חדשים 
– וכלי שיט – שתי גוררות ושתי סירות )אתר ההפרטה של נמל אילת 

בע"מ, 2011(. 
הים,  פני  מעל  וחצי  כמטר  של  בגובה  בנויים  הנמל  שרציפי  היות 
צונאמי חלש או בינוני עשוי שלא לגרום לנזק רב, בהנחה שלא יעגנו 
זאת,  לעומת  ברציפים.  יפגעו  לא  בנמל  אניות  וכי  עת  באותה  אניות 
צונאמי בגובה של חמישה מטרים צפוי להציף אזורים נרחבים בנמל, 
 .)4 ולגרום לנזק רב ברציפים ובשטחי האחסון שבתחום הנמל )איור 
בגובה של חמישה מטרים צריכה לכלול  נזק כלכלי מצונאמי  הערכת 
רכיבים מעלות מתקני הנמל )רציפים, עגורנים, מנופים מסועים וכו'(, 
מבני משרדים, אחסון וציוד ומלאי. יש להניח כי במקרה של גלי צונאמי 

הערכת הנזק בחוף הדרומי – במצפה התת-ימי ובמכון   3.2
הבין-אוניברסיטאי   

צונאמי בחוף המצפה התת-ימי והמכון הבין-אוניברסיטאי. מימין – השתרעות  איור 3: 
השטח המוצף )ורוד(, משמאל – מפת תצלום של האזור. ניתן לראות שרבים 
את  המחבר  היחיד  התנועה  עורק  הכביש,  גם  וכי  לחלוטין  מוצפים  מהמבנים 
האזור לאילת ולשאר הארץ, מוצף וצפוי להינזק. קו החוף לפני הצפה מסומן 

באדום )גובה פני הים(

ניתן  הדרומי  בחוף  צונאמי  והדמיות   )LIDAR( הליידר  מנתוני 
יציף  מטרים  חמישה  של  מרבי  הצפה  עומק  עם  צונאמי  כי  ללמוד 
לחלוטין את רוב מבני המצפה התת-ימי והמכון הבין-אוניברסיטאי ואף 
3(. במצפה התת-ימי הצפה של פחות  את הכביש ממערב להם )איור 
משני מטרים לא תגרום לנזק משמעותי בשל בנייה במפלס אחיד פחות 
או יותר, המוגבה במטר וחצי מעל לפני הים. להערכת מנכ"ל המצפה 
התת- במצפה  גדול  צונאמי  של  המידית  הפגיעה  אני,  יוסי  התת-ימי 
ימי צפויה להיות בתשתיות של המצפה המורכב משני אולמות שנבנו 
ובסיסו  מטרים   26 לגובה  שנישא  המצפה  ובמגדל  וב-1991  ב-1975 
שקוע כשישה מטרים מתחת לפני הים. בין המצפה לבין המבנה המרכזי 
יש גשר הולכי רגל, שסביר להניח שייפגע קשות או ייהרס כליל כמו 
בע"פ,  אני,  )יוסי  בהצפה  לעמוד  נבנו  שלא  ובריכות  האקווריומיום 
ופגיעה  במבקרים  פגיעה  גם  תכלול  במצפה  המידית  הפגיעה   .)2015
משמעותית במגוון בעלי החיים שבפארק, נוסף לנזק לרכוש ולתשתיות. 
לצורך קבלת מושג על עלות הנזק הישיר למבני המצפה נלקח בחשבון 
לנזק  יגרום  מטרים,  כחמישה  מרבי של  הצפה  בגובה  גדול,  שצונאמי 
במידת-מה  תואם  הנזק  שווי  ולכן  האתר,  ותשתיות  מערכות  בכלל 
שקלים.  מיליון   80–70 על  העומדת  המצפה  של  הביטוח  הערכת  את 
בבריכת  ההשקעה  עלות  מהערכת  ניתן  הצפוי  הנזק  לגובה  עדות  עוד 

הכרישים שנבנתה לאחרונה – כ-26 מיליון שקלים. 
אנשים  כ-1,500  היום  במהלך  בממוצע  נמצאים  התת-ימי  במצפה 
יוסי אני(.  הכוללים מבקרים ועובדים )נתוני מנכ"ל המצפה התת-ימי 
אי  ליום.  איש  לכ-2,200  היומי  הממוצע  עולה  והחגים  הקיץ  בחודשי 
לכך ניתן לצפות שמספר האבדות לנפש יהיה גבוה, ותלוי בעונת השנה, 

היום בשבוע ושעת פגיעת הצונאמי. 
החיות  במגוון  הפגיעה  בחומרת  תלוי  להכנסות  ארוך-הטווח  הנזק 
והאלמוגים, שהם עיקר המשיכה לתיירים, במקום ובפרק הזמן שהאתר 
יהיה סגור. היות שנזק לשונית לא ניתן לשיקום מלא או עשוי לקחת 
נדירים ובשל  ובאלמוגים  זמן רב מאוד בשל פגיעה בדגים, בכרישים 
האפקט הפסיכולוגי על תיירים, קשה להעריך את הנזק הכלכלי ארוך-
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שיפגעו בעגורנים, במנופים ובכלי השיט, שהם פגיעים ביותר בתחומי 
נמל, ערך הנזק יהיה זהה ל"ערך הספרים" שלהם, כלומר כ-70 מיליון 
שקלים )אתר ההפרטה של נמל אילת בע"מ, 2011(. נוסף לכך תיתכן 
פגיעה בתשתיות ובמבני הנמל. בהערכת עלויות נזקי הנמל יש להתחשב 
רוב  בעוד  ומכוניות.  מכולות  הכוללת  לנמל,  הנכנסת  הסחורה  בעלות 
המכוניות בנמל נמצאות גבוה ורחוק מקו החוף, אלפי מכוניות במפלס 
במאות  מוערך  ושוויין  גדול  בצונאמי  להינזק  צפויות  בנמל  התחתון 
ומלאי  הרכבים  מאובדן  להיגרם  העלול  הנוסף  הנזק  שקלים.  מיליוני 
וארוך-טווח  עצום  אקולוגי  ונזק  זיהום  הוא  בנמל  והאשלג  הפוספט 
למפרץ בכלל ולשונית האלמוגים בפרט. אין בידינו כלים להעריך נזק 

כלכלי ארוך-טווח זה. 
בתרחיש  בנמל  להיגרם  העלולים  הנזקים  לעלות  כללית  הערכה 
צונאמי גדול ניתן לקבל מערך הנמל בעת הפרטתו בשנת 2012. ערך 
 170 130 מיליון שקלים )הערכה מינימלית( לבין  הנמל נקבע אז בין 
מיליון שקלים )הערכה מקסימלית(. היות שבתרחיש המקסימלי )צונאמי 
אין  הנמל,  תחום  כל  את  כוללת  אינה  ההצפה  מטרים(  חמישה  בגובה 
סיבה להניח שהנזק לציוד ולתשתית יגיע לערך הנמל כולו, אלא יהיה 
ברציפים  הציוד  הספרים של  ערך  לבין  הנמל  ערכו המשוער של  בין 
)70 מיליון שקלים, לא כולל עלות הרציף עצמו(. דוגמה נוספת לעלות 
הציוד בנמל היא הערכת עלות ספינה גוררת חדשה, הזהה בגודלה לשתי 

אלו הפעילות בנמל כיום )כ-125 מיליון שקלים(. 
הנזק העקיף כתוצאה מהפסקת פעילות הנמל, עלול גם הוא להיות 
גדול מאוד. הערכה כללית של הפרעת המסחר וההפסדים בשל הפסקת 
של  במונחים  בנמל  הפעילות  נפח  מהערכת  לקבל  ניתן  הנמל  פעילות 
הכנסה ורווח שנתיים. על פי אתר נמל אילת ועל פי דוחות כספיים של 
חברת נמל אילת, ההכנסות ב-2011 היו כ-116 מיליון שקלים, והרווח 
17 מיליון שקלים )דוחות הרשות לחברות ממשלתיות,  הנקי היה של 
2012(. נוסף לנזק לרכוש ולסחורה, גם בנמל נמצאים כ-200 עובדים 
שמרב  משום  צונאמי  לסכנת  חשופים  ורובם  עבודה,  יום  כל  במהלך 
בשעות  צונאמי  של  במקרה  ובקרבתם.  ברציפים  נמצאים  העובדים 

הערב, הסכנה לנפש קטנה באופן משמעותי בנמל. 

תזמון  והשפעת  באילת  ארוך-הטווח  הכלכלי  הנזק  הערכת   3.4
הצונאמי על מידת הנזק

הפגיעה הישירה בנפש תלויה מאוד בזמן פגיעת הצונאמי. ביום עבודה 
רגיל במהלך חופשת הקיץ הפגיעה בנפש תהיה החמורה מכולן, שכן 
וכך גם המכון  והומה אדם, הנמל בשיא פעילותו  כל קו החוף מאויש 
הבין-אוניברסיטאי ופארק המצפה התת-ימי. לעומת זאת אם הצונאמי 
מינימלית.  בנפש  הפגיעה  תהיה  החורף,  מימי  באחד  בלילה  יתרחש 
הפגיעה ארוכת-הטווח במלונות לאורך החוף, במצפה התת-ימי ובשאר 
בתי העסק התלויים בתיירות, עשויה להיות הקשה ביותר. קצב שיקום 
אטי של בתי העסק והמלונות וקצב חזרת המבקרים יכול לגרום לפגיעה 
אנושה ברבים מהעסקים התלויים בענף התיירות. קצב סגירת העסקים 
באילת הוא מהגבוהים בארץ בין הערים הבינוניות, ועומד על כ-20% 
)Dbisrael.co.il., 2012(. נתון זה מעיד על פגיעּות )חוסן נמוך( של 
עסקים בעיר. נוסף לכך באילת צפויה פגיעה במפרץ והרס משאבי הים, 
שהם אטרקציה לתיירים, ושיקומם במקרה של נזק יכול להימשך שנים 

רבות מאוד )Ichinosawa, 2006(. אי לכך כלכלת העיר תיאלץ כנראה 
להישען במשך כמה שנים על מקורות הכנסה חלופיים של תושבי העיר 
מתפרנסים  העיר  מתושבי  איש  אלף  כ-15  להיום  נכון  תיירות.  מלבד 
מענף התיירות באופן ישיר, ורבים נוספים מתפרנסים מעסקים הנשענים 
על ענף התיירות, למשל שירותי אירוח, ניקיון, כביסה, הסעדה, בידור 
ועוד. 80% מהשכירים בענף התיירות משתכרים שכר מינימום, ורבים 
עוזבים. רבים  כך  ואחר  כדי לעבוד  לעיר  מאלו הם צעירים המגיעים 
משכירים אלו ייאלצו במקרה של נזק צונאמי לעזוב  את העיר ולחפש 

עבודה במקום אחר.

סיכום: מסקנות ראשוניות לנזק המקומי מצונאמי באילת  .4

מניתוח הנזק המקומי הצפוי מתרחישי צונאמי אפשריים במפרץ אילת, 
עולות המסקנות האלה:

צונאמי באילת הוא תרחיש סביר, הגיוני ומוחשי. צונאמי התרחש  א. 
בעבר הרחוק ובעבר הקרוב, ב-1969 וגם ב-1995, וסביר להניח 
התרחשות  מאפשרים  הגיאולוגיים  התנאים  בעתיד.  יתרחש  שגם 
צונאמי ואף תומכים בסבירותו של תרחיש עם גלים גבוהים ממטר 
עד שני מטרים. מיעוט המידע על אירועי עבר מקשה מאוד להעריך 
את התדירות של אירועי צונאמי במפרץ. עם זאת זמן החזרה של 
ההעתקים  משלושת  אחד  כל  גבי  על   )M≥6( גדולות  רעידות 
 Shapira and( הראשיים במפרץ אילת נע בין 460 ל-300 שנים
גורמת  בים  גדולה  רעידה  כל  לא  אמנם   .)Hofstetter, 2002
רעידות  גם  במפרץ,  המדרון  בתלילות  בהתחשב  אך  לצונאמי, 
בינוניות וגלישות בתוך הים עלולות לגרום לו. לפיכך ניתן לשער 
שצונאמי משמעותי מתרחש במפרץ אילת כל כמה מאות עד אלפי 

שנים.

אמנם אירועי הצונאמי במפרץ ב-1995 וב-1969 היו קטנים ולא  ב. 
גרמו לנזק, אך יש סיכון סביר להתרחשות רעידת אדמה וגלישת 
משני  גבוהים  צונאמי  לגלי  שיגרמו  השניים,  מן  אחד  או  מדרון 
מטרים ועם שטח הצפה נרחב )סלומון, בע"פ, 2016(. גל צונאמי 
שיגרום להצפה עד גובה של חמישה מטרים מעל פני הים, עלול 
ולנזקים  קשה  כלכלית  לפגיעה  אדם,  בחיי  קשה  לפגיעה  לגרום 
פרטי.  ולרכוש  למבנים  ותעשייה,  תיירות  לאתרי  משמעותיים 
האתרים  בשלושת  הישירים  הכספיים  הנזקים  סך  כזה  בתרחיש 
)הערכה  שקלים  מיליון   400 על  עולה  זאת,  בעבודה  שנבדקו 
כולל ערך סחורה העלולה  לא  ורכוש  נזק למבנים  פי  על  כללית 
להינזק בנמל אילת(, והנזק הכלכלי מאובדן הכנסה באתרים אלו 
הראשונה  בשנה  שקלים  מיליון   150 לפחות  של  בסכום  נאמד 
לאחר האסון )בהתבסס על מחזורי פעילות כלכלית ללא שקלול 
מסכמת   1 טבלה  הטיילת(.  בסביבת  ולמלונות  לעסקים  הנזק 
שגלי  מאחר  הנוכחי.  במחקר  שנבחנו  באתרים  הנזק  הערכת  את 
הצונאמי צפויים לפגוע בכל קו החוף של המפרץ, הם יגרמו לנזק 
כבד באתרים נוספים באילת וגם בעקבה ובפרויקטים התיירותיים 
הנבנים בה כיום )ראו סעיף ד'(. הערכת הנזק הישיר לכלל המבנים 
ושל  המבנים  של  ומדויק  פרטני  ניתוח  דורשת  באילת  והעסקים 
התשתיות ושל תנאי המפרץ והחוף, תוך כדי התחשבות באפשרות 
של הגברה מקומית של גלי הצונאמי. עם זאת, בהתבסס על הניתוח 
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ניתן לשער  נבחרים,  הראשוני שהוצג כאן עבור שלושה אתרים 
שהנזק הישיר מצונאמי גדול באילת יהיה בסדר גודל של לפחות 
מיליארד שקלים, לא כולל אובדן הכנסה ונזק עקיף ארוך-טווח. 
אומדן זה מתייחס לעובדה שעשרות מלונות וכן כמה מרכזי קניות 
מעל  מטרים  מחמישה  נמוך  ובמפלס  לים  קרוב  ממוקמים  באילת 
פני הים, וכי הלגונות והנמלים הם נקודות תורפה החשופות לנזקי 
צונאמי בינוני ומעלה. חשוב להבין, שהנזק העקיף לעסקים ברחבי 
העיר ולתושבים המועסקים בענפי התיירות והמסחר, עלול להיות 
רב מאוד והוא קשה לאומדן. לאור הבידוד של העיר אילת והתלות 
לכך, שיקום  בנוסף  אטי.  יהיה  העיר  צפוי ששיקום  במרכז  שלה 
מוקדי המשיכה לתיירים עלול להיות חלקי בלבד, למשל במצפה 
התת-ימי – אין ביטחון בכך שהשונית הפגועה והחיות שישרדו את 
הצונאמי יוכלו להיות גם בהמשך מוקד משיכה לתיירות. אי לכך 
שיקום מעמד העיר ואתריה כמרכזי משיכה לתיירים או ככלכלה 
בן  ואולי  יותר,  ארוך  אף  להיות  עלול  תיירות  מבוססת  שאינה 
 Droucher, 1994;( מהעולם  עדויות  כפי שמעידות  רבות  שנים 
 Huang et al., 2002; Orchiston, et al., 2012; Sonmez

 .)and Graefe, 1998

סיכום הערכת נזק באתרים שנבדקו, עבור תרחיש עם גובה צונאמי של כחמישה מטרים מעל מפלס פני הים טבלה 1: 

הערות אובדן הכנסה בשנה הראשונה
במיליוני שקלים )מ"ש(

שיקולים בהערכת נזק ישיר
במיליוני שקלים )מ"ש(

תשתיות ומבנים בסיכון אתר

בלגונה הצפונית צפוי נזק רב בשל בנייה 
במפלס נמוך וסחף סירות. נזק ארוך-

טווח במשיכת תיירים

עד 50,000 מבקרים ביום

אין מידע נזק לעשרות עסקים קטנים חנויות ומסעדות, קומת קרקע 
של מלונות

טיילת צפונית

נזק כבד לתשתית הטבעית, פגיעה 
בשונית ובחיות. חשש שלא ניתן יהיה 

לשקם את האתר

עד 2,200 מבקרים ביום

40 מ"ש  70–80 מ"ש ערך ביטוח כללי; 
26 מ"ש עלות בֵרכת כרישים חדשה

אולמות תצוגה, מגדל תצפית, 
גשר, אקווריומים ובֵרכות

המצפה התת-ימי

50–60 מועסקים אין מידע 60–80 מ"ש עלות ציוד ומבנה מבני מחקר ושירות, תשתית 
מעגן, ספינות מחקר, מעבדות

מכון בין-אוניברסיטאי

כ-200 מועסקים.
מחיר נזק לסחורה מוערך במאות מ"ש

אך הנזק אינו נחשב ישיר לנמל

116 מ"ש הכנסות
ב-2011

130–170 מ"ש ערך הנמל בעת 
הפרטתו;

70 מ"ש ערך ציוד ברציפים;
125 מ"ש עלות ספינה גוררת

רציפים, עגורנים, מנופים, 
מסועים, מבני אחסון ומשרדים. 
סחורה – רכבים, פוספט ואשלג

נמל אילת

מבוסס על נתונים חלקיים; הערכה 
כללית בלבד

150 מ"ש 300–500 מ"ש סה"כ נזק מוערך

להבנת הסיכון וחשיבות מאמצי ההיערכות, ניתן להשוות את הנזק   
ידי רעידת אדמה גדולה באזור.  הצפוי מצונאמי לזה שייגרם על 
הערכה ראשונית של הנזק הכלכלי הישיר באילת כתוצאה מרעידת 
7 )ללא צונאמי( שהמוקד שלה בקרבת העיר,  אדמה במגניטודה 
עומדת על סדר גודל של 1–10 מיליארד דולר )לוי, בע"פ, 2014(. 
אמנם הנזק מרעידת אדמה בעיר עלול להיות רב יותר, אך הנזק 
מסחר  גופי  על  בעיקר  ומשפיע  החוף  ברצועת  מרוכז  מצונאמי 
מפגיעה  נובע  אדמה  ברעידת  הכלכלי  הנזק  רוב  בעוד  ותיירות, 
בבתים פרטיים. מכאן שניתן להיערך אליו ולצמצמו בקלות יחסית.

למרות כל הנכתב לעיל, המודעות לנושא הצונאמי בקרב הציבור  ג. 
באילת בכלל ובקרב הגורמים הרלוונטיים בפרט היא אפסית עד 
בלתי קיימת )ראו סעיף 5(. ראיונות עם מנהלי אתרים תיירותיים 
ומסחריים שונים הניבו תמונת מצב המצביעה על העדר מודעות או 
תכנית היערכות כלשהי לצונאמי במפרץ. נראה כי נושא הצונאמי 
עדיין לא עלה על שולחנם, לא ביוזמתם ולא ביוזמת המדינה, ולא 
נידון באופן רציני ומעמיק. היות שהסיכון גבוה ומרוכז מרחבית 
לגבש  ניתן  והמסחר(,  התיירות  )בסקטור  וכלכלית  החוף(  )בקו 
תכנית פעולה להיערכות ולהתמודדות עם נזקים עתידיים, בריכוז 

ובתיאום ממשלתי-עירוני ובשיתוף בעלי העניין המרכזיים. 

המפרץ  ראש  של  הצפוני-מזרחי  בחלקו  השוכנת  עקבה,  העיר  ד. 
ירדן  של  היחיד  המוצא  והיא  מאילת,  ק"מ  ארבעה  של  במרחק 
כ-130,000  המונה  חשוב  ותיירותי  מסחרי  כמרכז  לים, משמשת 
אינטנסיבי  פיתוח  המשך  בעיר  צפוי  הקרובות  בשנים  תושבים. 
לאורך חוף הים הכולל תכניות אלה:  )1( השלמת הלגונה הצפונית 
המאריכה את חופי הים בעקבה בכעשרה ק"מ; )2( השלמת בניית 
 Ayla-ו  Saraya בפרויקטים  הלגונה  לצד  יוקרתיים  מלון  בתי 

)2,140 חדרים(; )3( השלמת בניית בתי מלון לאורך החוף המזרחי 
)4( הקמת מתקנים במסגרת פרויקט  )2,000 חדרים(;  של העיר 
)Red Dead Conduit(. בדיקה  מוביל השלום – תעלת הימים 
ראשונית של נזק צפוי מצונאמי בחוף הצפוני של עקבה )בפרויקט 
Ayla( מראה כי בדומה למצב באילת, צונאמי קטן משני מטרים 
לא יגרום נזקים רבים, אך צונאמי גדול יותר יציף מבנים ויגרום 
שלושה  של  בגובה  צונאמי  ומסחרית.  תיירותית  תשתית  להרס 
מטרים צפוי להציף שטחים נרחבים בלגונה ומבני מלונות יוקרה 
רבים שמסביבה. היות שתכניות פיתוח הלגונות בעקבה מאריכות 
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מספר  את  מאוד  מגדילות  גם  הן  משמעותי,  באופן  החוף  קו  את 
המלונות והתיירים שיימצאו בקרבה מידית לחוף ולסכנת צונאמי. 
צפויה  גובה הצפה של חמישה מטרים,  עם  צונאמי  בתרחיש של 
כל  על  התיירותי  לפרויקט  ביותר  קשים  לנזקים  לגרום  ההצפה 
מרכיביו – תשתית הלגונה והרציפים, המלונות ובתי העסק. אין 
 Ayla בפרויקט  הנזקים  עלות  את  להעריך  מדויקת  דרך  בידינו 
כתוצאה מצונאמי כזה, אך סביר שהנזק יהיה קרוב לעלות הקמת 

הפרויקט הנאמדת במאות מיליוני דולרים. 

5. היערכות לצונאמי: המלצות ראשוניות

הנזקים   ,)2011( וביפן   )2004( בתאילנד  הצונאמי  מאירועי  הזעזוע 
הובילו  הנרחב,  התקשורתי  הסיקור  וכן  אירועים,  באותם  שנגרמו 
להיערכות  הנוגע  בכל  הרלוונטיים  הגופים  של  ערנותם  להגברת 
שכלל  מסקר  זאת  עם   .)UNESCO, 2011( צונאמי  בפני  ולהתרעה 
ובתיכון יטבתה עולה כי  יסודי באילת  ראיונות ושאלונים בבתי ספר 
רמת המודעות של תלמידים לצונאמי בחוף מפרץ אילת נמוכה ביותר 
מקומיות  פעולות  ליזום  מאוד  מומלץ  זאת  בעקבות   .)2014 )גת, 
של  המודעות  רמת  להעלאת  שיתרמו  החינוכי,  בערוץ  לאומיות  ואף 
התלמידים ואף עשויות להעלות את רמת המודעות של הורים בנושא. 
ההיערכות  רמת  את  שישפר  שינוי,  סוכני  להיות  עשויים  התלמידים 
מחינוך  גדולה  לתועלת  דוגמה  כולה.  האוכלוסייה  של  והמוכנות 
ומהמודעות שעורר, ניתן לקחת מהצונאמי שהתרחש בתאילנד ב-2004. 
במהלך הצונאמי ראתה טילי סמית', תיירת אנגליה בת עשר שלמדה 
והתריעה  במהירות,  נסוג  הים  את  הספר,  בבית  הצונאמי  תופעת  על 
בבהלה על הגל הקרב. כך הצילה עשרות אנשים שהיו על שפת החוף 
וברחו )Morin et al., 2008; Owen, 2005(. סיפור זה ממחיש את 
המשמעות ואת החשיבות שיש לחינוך ולהעברת מסרים דרך ילדים. 
עם זאת חשוב לזכור שהיערכות, מודעות וחינוך מותנים במחקר לשם 
הבנת הסיכון, ברמה המאפשרת פעולות הכנה יעילות ופעולות מצילות 
חיים בזמן אמת. נוסף למחקר ולהגברת המודעות, יש חשיבות גדולה 
סיכון  באזורי  מתאימים  בנייה  תקני  להגדרת  התראה,  יכולת  לביסוס 
הסכנה  הערכת  על  המבוססות  ראשוניות  המלצות  להלן  ולאכיפתם. 

והתנאים בעיר אילת.

מחקר והגדרה מרחבית של הסיכון  5.1
לאור תוצאות המחקר הראשוני ברור כיום שיש לבצע הערכת סיכונים 
מפורטת באילת ולהגדיר את הסיכוי לצונאמי הרסני ואת הנזק שאירוע 
המפרץ  בראש  מצונאמי  מפורטת  סיכונים  הערכת  לגרום.  עלול  כזה 
מפני  העיר  בהיערכות  הנדרשת  ההשקעה  מידת  את  להעריך  תאפשר 
המפורטת  הסיכונים  הערכת  אם  לדוגמה,  עתידי.  צונאמי  של  תרחיש 
תעיד שצפוי נזק מקומי באתרים ספורים לאורך החוף, אזי ניתן יהיה 
מאזורי  בחלק  מילוט  דרכי  של  הגדרה  הכולל  נקודתי  פתרון  להעדיף 
החוף, על פני הקמת מערך התראה, חיזוק מבנים והחמרת תקן הבנייה 

בעיר. 

הגברת המודעות  5.2
ניסיון מאירועי עבר בעולם מראה שפעולה מידית ומתוכננת מראש יכולה 
להציל חיי אדם. הימלטות מידית למקום בטוח לפני הגעת גלי הצונאמי 
 Sheer et( מחייבת מודעות, הטמעת דפוסי פעולה ושילוט באזור החוף
al., 2011(. העלאת מודעות הציבור בנושא הסכנות מצונאמי אפשרית 
על ידי עבודה במקביל בערוצים החינוכיים והתקשורתיים והצבת שלטי 
הכוונה ברחבי העיר אילת. במסגרת עבודתם של גת וגינת )גת, 2014( 
הוכנו ובוצעו שלוש פעילויות בתחום החינוכי: )1( הוכן מערך שיעור 
והועבר בשני בתי ספר  "סיכוי, סיכון והיערכות בראש מפרץ אילת" 
באזור אילת. השיעור כלל הסבר על תופעת הצונאמי, האפשרות שיהיה 
צונאמי באילת, הפגיעה האפשרית באנשים ובתשתיות ודרכי ההיערכות 
לקראתו; )2( הועבר שאלון בנושא מודעות לצונאמי בקרב תלמידי בתי 
הספר שבהם הועבר השיעור; )3( הוכנה והוגשה תכנית רדיו בתחנת 
הרדיו האזורית בנושא הצונאמי במפרץ אילת. מטרת התכנית הייתה 
להגביר את המודעות לנושא בקרב אוכלוסיית העיר. שימוש באמצעים 
ורשתות חברתיות, עשוי להעלות את  של תקשורת המונים כמו רדיו 
גם חלוקת  היום בדרך מעניינת עבור הציבור הרחב.  הנושא על סדר 
יסייעו  המקומית  בעיתונות  פופולרי  מדע  כתבות  ופרסום  מידע  עלוני 

לקידום המודעות בציבור.
צונאמי  לקראת  וההיערכות  המודעות  רמת  את  להעלות  מנת  על 
הלימודים  בתכנית  הצונאמי  על  השיעור  את  לשלב  ממליצים  אנחנו 
בבתי הספר באילת. בבתי ספר יסודיים נכון יהיה לשלב את השיעור 
כחלק מהתכנית העוסקת בהיערכות לרעידות אדמה, המלמדות מורות 
לימודי  מומלץ לשלב את השיעור במסגרת  הביניים  חיילות. בחטיבת 
גאוגרפיה בכיתות ח' כחלק מהשיעורים העוסקים בהיערכות לרעידות 
אדמה, שהוכנו על ידי מרכז מדע ים המלח והערבה. את תכנית הרדיו 
בנושא הצונאמי מומלץ לעדכן באופן שוטף ולשדרה אחת לשנה בתחנת 

הרדיו המקומית "קול הים האדום".

הכרת תודה

זה הוא המשך ישיר של עבודת הגמר של איתי גת, בוגר בית  מאמר 
הספר מעלה שחרות, יטבתה, שנערכה בהנחיית ד"ר חנן גינת ממרכז 
רונן  ולבועז  סילבר  למיכה  להודות  ברצוננו  והערבה.  המלח  ים  מדע 

מרשות ניקוז ערבה על נתוני הליידר האווירי של ראש מפרץ אילת.
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