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מים מתוקים מתוך מלוחין
משה סינואני
אין מלאך אלוקים בכל מקום אלא
בפרשה הקודמת קראנו על יציאת מצרים.
דין .מלמד שהיו ישראל נתונין בדין
אחרי מכת בכורות ,פרעה מגרש את בני
באותה שעה אם להינצל או להיאבד
ישראל והם יוצאים ממצרים ככתוב:
עם המצרים.
"וַ י ְִּסעּו בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל מֵ ַרעְ ְמסֵ ס סֻ כ ָֹּתה" (שמ'
ואז נגזר הדין במרום לזכות .משה קיבל
יב:לז) .אמנם פרעה שלח את בני ישראל
את ההוראה מה'" :מַ ה ִּת ְצעַ ק אֵ לָי ַדבֵ ר אֶ ל
מארצו ,אולם כבר אחרי שלושה ימים הוא
בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל ,וְ יִּסָ עּו .וְ אַ ָתה הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטָך
הצטער על כך ,אסר את רכבו ופרשיו ורדף
ּונְטֵ ה אֶ ת י ְָדָך עַ ל הַ יָם ּובְ ָקעֵ הּו וְ ָיבֹּאּו בְ נֵי
אחרי העם1 .
י ְִּש ָראֵ ל בְ תוְֹּך הַ יָם בַ יַבָ ָׁשה" (שמ' יד:טו-טז).
בפרשה זו ניתק עם ישראל מהמצרים
עד כאן תיאור הדרמה העולה מקריאה
ומפרעה סופית ,בדרמה שנמשכה שבעה
מעמיקה של הפסוקים ומעיון במפרשים.
ימים ושבעה לילות וידעה עליות ומורדות;
ועתה אעבור לנושא שבכותרת רשימה זו,
מחדוות היציאה מעבדות "ּובְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל
הקשור בסיום שבעת הימים ,לאחר קריעת
י ְֹּצ ִּאים בְ יָד ָרמָ ה" (שמ' יד:ח) דרך השפל
ים סוף .נתקלתי לראשונה בביטוי "מים
העמוק והחרדה שאחזה בעם על ים סוף,
מתוקים מתוך מלוחים" בספר "מנורת
כשפרעה וחילו השיגו אותם כמעט .הם
המאור" לרבינו יצחק אבוהב ,בפרק קמ"ב,
הגיעו למצב של ייאוש ופנו למשה
שעניינו קריעת ים-סוף ,שנוהגים לקרוא
בטרוניה" :הֲ ִּמבְ לִּ י אֵ ין ְקבָ ִּרים בְ ִּמ ְצ ַריִּם
בבתי הכנסת של התימנים בשביעי של
ית לָנּו
לְ ַק ְח ָתנּו לָמּות בַ ִּמ ְדבָ ר .מַ ה זֹּאת עָ ִּש ָ
פסח ,אחרי תפילת מוסף .בפרק זה מובא
לְ הו ִֹּּציָאנּו ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם" (שמ' יד:יא) .משה
מדרש תנחומא על הפסוק האחרון דלעיל
הרגיע את העם בהבטחה לישועת ה'ַ" :אל
"וְ אַ ָתה הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטָך( "...פרשת בשלח סימן
ִּת ָיראּו ִּה ְתי ְַצבּו ְּוראּו אֶ ת יְׁשּועַ ת ה' ,אֲ ֶׁשר
י') ,בהסתמכו על פסוקים בתנ"ך.
יתם אֶ ת
יַעֲ ֶשה ָלכֶם הַ יוֹּם כִּ י אֲ ֶׁשר ְר ִּא ֶ
ד
עַ
ֹּד
ו
ע
ִּמ ְצ ַריִּם הַ יוֹּם ֹלא ת ִֹּּספּו לִּ ְרא ָֹּתם
עשרה נסים נעשו להם על הים:
ע ֹּולָם" (שם:יג).
נבקע להם הים ונבקע כמין כפה ,שנאמר:
,
מערכות
שידוד
תחולל
ה
הזה
בשלב
"נ ַָקבְ ָת בְ מַ טָ יו רֹּאׁש פְ ָרזָו" וגו' (חב' ג:יד).
כפי שהכתוב מתאר" :וַ יִּסַ ע מַ לְ אַ ְך הָ אֹ-ל ִּהים
ונחלק לשנים עשר שבילים ,שנאמרּ" :ונְטֵ ה
,
הַ ֹּהלְֵך לִּ פְ נֵי מַ חֲ נֵה י ְִּש ָראֵ ל וַ ֵילְֶך מֵ ַאחֲ ֵריהֶ ם
אֶ ת י ְָדָך עַ ל הַ יָם ּובְ ָקעֵ הּו" (שמ' יד:טז).
וַ יִּסַ ע עַ מּוד הֶ עָ נָן ִּמפְ נֵיהֶ ם וַ יַעֲ מֹּ ד מֵ ַאחֲ ֵריהֶ ם.
ונעשה יבשה ,שנאמרּ :ובְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל הָ לְ כּו
,
וַ ָיבֹּא בֵ ין מַ חֲ נֵה ִּמ ְצ ַריִּם ּובֵ ין מַ חֲ נֵה י ְִּש ָראֵ ל
בַ יַבָ ָׁשה" (שמ' יד:כט)
וַ י ְִּהי הֶ עָ נָן וְ הַ ח ֶֹּׁשְך וַ יָאֶ ר אֶ ת הַ ָל ְילָה ,וְ ֹלא ָק ַרב
"ד ַרכְ ָת בַ יָם
ונעשו כמין טיט ,שנאמרָ :
זֶה אֶ ל זֶה כָל הַ ָל ְילָה" (שמ' יד:יט-כ).
סּוסֶ יָך חֹּמֶ ר מַ יִּם ַרבִּ ים" (חב' ג:טו).
עמוד הענן ועמוד האש הפרידו בין
פוֹר ְר ָת
ונעשו המים פרורים ,שנאמר" :אַ ָתה ַ
לישראל
ישראל למצרים ,כדי להאיר
בְ עָ זְ ָך יָם" (תה' עד:יג).
ולהחשיך למצרים ולמנוע מהם מלהתקרב
"ׁשבַ ְר ָת
ונעשו סלעים סלעים ,שנאמרִּ :
למחנה ישראל.
אׁשי ַתנִּּינִּים עַ ל הַ מָ יִּם" (שם).
ָר ֵ
במקביל ,באותו הזמן ,התנהל דיון
ונעשו גזרים ,שנאמר" :לְ גֹּ ֵזר יַם סּוף
גורלי בבית דין של מעלה .רש"י אומר על
לִּ גְ ז ִָּרים" (תה' קלו:יג).
הפסוק "וַ יִּסַ ע מַ לְ אַ ְך הָ אֹ-ל ִּהים":
ונעשו ערמות ערמות ,שנאמרּ" :ובְ רּוחַ
אַ פֶ יָך נֶעֶ ְרמּו מַ יִּם" (שמ' טו:ח) .ונעשו כמו
"נִּצבּו כְ מוֹ נֵד" (שם) .ויצאו
נד ,שנאמרְ :
* פרופ' משה סינואני ,הפקולטה להנדסה,
להם כדי מים מתוקין מתוך מלוחין.
אוניברסיטת בר אילן.

שהצליח להחדיר בישראל את הרעיון שמי
הים יכולים להפוך למקור מים חיים ,ובכך
קידם את המחקר והפיתוח בנושא זה
בארץ ובעולם.
שיטת ההתפלה של זרחין מבוססת על
קירור מי הים המלוחים ,עד שקרח מתגבש
מתוך התמיסה .בתהליך ההקפאה
מסתדרות מולקולות המים במבנה גבישי
מסודר שאינו מותיר מקום למלחים,
והקרח הנוצר חופשי מהם ,שכן הם
נשארים בתמיסת האם .בשיטה זו מזקקים
חומרים (בעיקר מוליכים למחצה) מאי-
נקיונות ,והיא נקראת במדע החומרים
.zone refining
כאמור ,השיטה בהקפאה נזנחה בסופו
של דבר ,בשל הקשיים הטכניים הרבים
שהיו כרוכים ביישומה .אולם במקומה
פותחו שיטות אחרות ,יעילות ,זולות
וכדאיות יותר מבחינה כלכלית .שיטות אלו
מבוססות על אוסמוזה הפוכה ,שבה
מעבירים את המים דרך ממברנות
המאפשרות מעבר מים בלבד ומונעות
מעבר מלחים .כיום ,התפלת מי ים נפוצה
בארץ ,וישראל היא מהמובילות בעולם
בפיתוח שיטות להתפלת מי ים ויישומן.
בישראל של היום ,כ 35%-מתצרוכת
המים הכללית באה ממתקני ההתפלה של
מי-ים .בשנים האחרונות ישראל סובלת
מבצורת כרונית ,אבל אנו כמעט ולא חשים
בכך ,כי יש לנו מים מהים .למרות זאת ,אנו
מתפללים לה' שיפתח לנו את "אוצרו הטוב
את השמים" ונזכה לשפע גשמי ברכה
אכי"ר.

וקפאו המים ונעשו ככלי זכוכית ,שנאמר:
"קפְ אּו ְתהֹּמֹּת" (שם).
ָ
המדרש מביא כאן לראשונה את הרעיון
של התפלת מי ים ע"י הקפאה ,ובני ישראל
זכו לשתותם לראשונה על ים סוף לפני כ-
 3,000שנה .כמו שנאמר "דלית לך מילתא
דלא רמיזא באורייתא".
אלכסנדר זרחין ,שלדעתי הכיר את
המדרש הזה (הוא גדל כשומר מצוות),
התחיל להתעניין בהתפלת מים בהקפאה
ועסק בזה ברוסיה .סימוכין להתפלת מי ים
ע"י הקפאה הוא קיבל מחוקר הקוטב
הצפוני הרוסי ,איוואן פאפאנין ,במסיבת
עיתונאים שערך בשובו ממסע לקוטב
הצפוני בשנת  .1931מנהג היה במסיבות
כאלה ,שהציבור הרחב שנכח במקום
הורשה לשלוח שאלות ליושבים על הבמה.
ואכן ,זרחין שלח פתק קטן לפאפאנין ובו
שאלה בת שלוש מילים" :מהיכן שתיתם
מים" .פאפנין ענה לו על גב הפתק במילה
אחת" :מהקרח" .הייתה זו לזרחין הוכחת
היתכנות מעשית על תקפות השיטה.
אלכסנדר זרחין ,מהנדס התפלה שעלה
מרוסיה לישראל בשנת  ,1947היה חלוץ
"ממתיקי המים" בישראל .זרחין הוא אבי
שיטת ההקפאה בווקום להתפלת מי-ים,
ובשנות השישים בנתה חברת "הנדסת
התפלה" את המתקן הראשון באילת.
המתקן מבוסס על שיטה זו ,והוא סיפק מי
שתיה לעיר .מאוחר יותר נסגר המתקן
ופורק ,מפני שפותחו שיטות פשוטות
וזולות יותר להתפלת מי-ים .אולם זכותו
של זרחין תעמוד לו כמהפכן וחלוץ,
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