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 מים מתוקים מתוך מלוחין
משה סינואני

בפרשה הקודמת קראנו על יציאת מצרים. 
אחרי מכת בכורות, פרעה מגרש את בני 
 :ישראל והם יוצאים ממצרים ככתוב

ָתה" )שמ'  ְשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסכֹּ ְסעּו ְבֵני יִּ "ַויִּ
יב:לז(. אמנם פרעה שלח את בני ישראל 

ימים הוא שלושה  אולם כבר אחרי ,מארצו
צטער על כך, אסר את רכבו ופרשיו ורדף ה

 1 אחרי העם.
בפרשה זו ניתק עם ישראל מהמצרים 
ומפרעה סופית, בדרמה שנמשכה שבעה 
 ;ימים ושבעה לילות וידעה עליות ומורדות

ְשָרֵאל  מחדוות היציאה מעבדות "ּוְבֵני יִּ
ים ְבָיד ָרָמה" )שמ' יד:ח( דרך השפל  ְצאִּ יֹּ

 ,והחרדה שאחזה בעם על ים סוףהעמוק 
. הם כמעט אותם ושיגהכשפרעה וחילו 

למשה  ואוש ופנילמצב של י וגיעה
ם  :בטרוניה ְצַריִּ ים ְבמִּ י ֵאין ְקָברִּ ְבלִּ "ֲהמִּ

ְדָבר. יָת ָלנּו  ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבמִּ את ָעשִּ ַמה זֹּ
ם" )שמ' יד:יא(. משה  ְצָריִּ מִּ יָאנּו מִּ צִּ ְלהוֹּ

ישועת ה': "ַאל הבטחה לרגיע את העם בה
ְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה', ֲאֶׁשר  יָראּו הִּ תִּ

ם ַיֲעֶשה ָלֶכם יֶתם ֶאת  ַהיוֹּ י ֲאֶׁשר ְראִּ כִּ
ד ַעד  ָתם עוֹּ ְראֹּ פּו לִּ סִּ ם ַהיוֹּם ֹלא תֹּ ְצַריִּ מִּ

ָלם" )  :יג(. שםעוֹּ
 ,תחולל שידוד מערכותה בשלב הזה

ַסע ַמְלַאְך ָהא  מתאר כפי שהכתוב ים הִּ ֹל-: "ַויִּ
ְשָרֵאל ַוֵיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ְפֵני ַמֲחֵנה יִּ ֵלְך לִּ  ,ַההֹּ

ַסע ַעמּו ד ֵמַאֲחֵריֶהם. ַויִּ ְפֵניֶהם ַוַיֲעמֹּ ד ֶהָעָנן מִּ
ְשָרֵאל ם ּוֵבין ַמֲחֵנה יִּ ְצַריִּ א ֵבין ַמֲחֵנה מִּ  ,ַוָיבֹּ

ֶׁשְך ַוָיֶאר ֶאת ַהָלְיָלה י ֶהָעָנן ְוַהחֹּ ְוֹלא ָקַרב  ,ַוְיהִּ
 .כ(-ֶזה ֶאל ֶזה ָכל ַהָלְיָלה" )שמ' יד:יט

עמוד הענן ועמוד האש הפרידו בין 
כדי להאיר לישראל  ,ריםישראל למצ

ולהחשיך למצרים ולמנוע מהם מלהתקרב 
 למחנה ישראל.

תנהל דיון ה ,באותו הזמן ,במקביל
אומר על רש"י גורלי בבית דין של מעלה. 

ַסע ַמְלַאְך ָהא    :ים"הִּ ֹל-הפסוק "ַויִּ

                                                      
 ,להנדסה ולטה הפק  ,סינואני  משה  'פרופ  *

  .אילן אוניברסיטת בר

אין מלאך אלוקים בכל מקום אלא         
בדין  דין. מלמד שהיו ישראל נתונין

באותה שעה אם להינצל או להיאבד 
 עם המצרים.

בל יואז נגזר הדין במרום לזכות. משה ק
ְצַעק ֵאָלי ַדֵבר ֶאל  :את ההוראה מה' "ַמה תִּ

ָסעּו ְשָרֵאל, ְויִּ ְוַאָתה ָהֵרם ֶאת ַמְטָך  .ְבֵני יִּ
אּו ְבֵני  ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָים ּוְבָקֵעהּו ְוָיבֹּ

ְשָרֵאל ְך ַהָים ַבַיָבָׁשה" )שמ' יד: יִּ  טז(.-טוְבתוֹּ
עד כאן תיאור הדרמה העולה מקריאה 
מעמיקה של הפסוקים ומעיון במפרשים. 
ועתה אעבור לנושא שבכותרת רשימה זו, 

לאחר קריעת  ,בסיום שבעת הימיםהקשור 
. נתקלתי לראשונה בביטוי "מים סוף ים

מנורת ספר "במתוקים מתוך מלוחים" 
 ,בפרק קמ"ב ,לרבינו יצחק אבוהב "המאור

שנוהגים לקרוא  ,סוף-שעניינו קריעת ים
בבתי הכנסת של התימנים בשביעי של 

מובא  בפרק זה .אחרי תפילת מוסף, פסח
מדרש תנחומא על הפסוק האחרון דלעיל 
"ְוַאָתה ָהֵרם ֶאת ַמְטָך..." )פרשת בשלח סימן 

 בהסתמכו על פסוקים בתנ"ך. ,י'(
  

 להם על הים:  ונסים נעשעשרה 
ונבקע כמין כפה, שנאמר:  נבקע להם הים

 "ָנַקְבָת ְבַמָטיו רֹּאׁש ְפָרָזו" וגו' )חב' ג:יד(. 
שנאמר: "ּוְנֵטה ונחלק לשנים עשר שבילים, 

 ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָים ּוְבָקֵעהּו" )שמ' יד:טז(.
ְשָרֵאל ָהְלכּו  ונעשה יבשה, שנאמר: ּוְבֵני יִּ
 יד:כט(ַבַיָבָׁשה" )שמ' 

שנאמר: "ָדַרְכָת ַבָים ונעשו כמין טיט, 
ים" )חב' ג:טו(.  ם ַרבִּ ֶמר ַמיִּ  סּוֶסיָך חֹּ

שנאמר: "ַאָתה פֹוַרְרָת  ונעשו המים פרורים,
 ְבָעְזָך ָים" )תה' עד:יג(. 
ַבְרָת ונעשו סלעים סלעים , שנאמר: "ׁשִּ

ם" )שם(.  ים ַעל ַהָמיִּ ינִּ  ָראֵׁשי ַתּנִּ
זֵ  ונעשו גזרים, ר ַים סּוף שנאמר: "ְלגֹּ

ים" )תה' קלו:יג(.  ְגָזרִּ  לִּ
שנאמר: "ּוְברּוַח  ונעשו ערמות ערמות,

ם" )שמ' טו:ח(. ונעשו כמו  ַאֶפיָך ֶנֶעְרמּו ַמיִּ
ְצבּו ְכמֹו ֵנד" )שם(.  ויצאו נד, שנאמר: "נִּ
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ונעשו ככלי זכוכית, שנאמר:  וקפאו המים
ת" )שם(. מֹּ  "ָקְפאּו ְתהֹּ

לראשונה את הרעיון כאן רש מביא המד
בני ישראל ו ,של התפלת מי ים ע"י הקפאה

-זכו לשתותם לראשונה על ים סוף לפני כ
שנה. כמו שנאמר "דלית לך מילתא  3,000

 דלא רמיזא באורייתא". 
שלדעתי הכיר את  ,אלכסנדר זרחין

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 

תונאים שערך בשובו ממסע לקוטב יע
. מנהג היה במסיבות 1931הצפוני בשנת 

במקום בור הרחב שנכח ישהצ ,להכא
 ליושבים על הבמה. הורשה לשלוח שאלות

 ובוזרחין שלח פתק קטן לפאפאנין  ,ואכן
"מהיכן שתיתם  :ליםיש מושאלה בת של
לה ילו על גב הפתק במענה מים". פאפנין 

הוכחת לזרחין תה זו י"מהקרח". הי :אחת
 היתכנות מעשית על תקפות השיטה. 

ס התפלה שעלה אלכסנדר זרחין, מהנד
, היה חלוץ 1947מרוסיה לישראל בשנת 

ישראל. זרחין הוא אבי ב"ממתיקי המים" 
ים, -שיטת ההקפאה בווקום להתפלת מי

ובשנות השישים בנתה חברת "הנדסת 
. התפלה" את המתקן הראשון באילת

סיפק מי והוא מבוסס על שיטה זו,  המתקן
שתיה לעיר. מאוחר יותר נסגר המתקן 

שפותחו שיטות פשוטות  פנימ ,ופורק
ים. אולם זכותו -וזולות יותר להתפלת מי

  ,וחלוץ כמהפכן לו תעמוד זרחין של

שהצליח להחדיר בישראל את הרעיון שמי 
מקור מים חיים, ובכך להים יכולים להפוך 

קידם את המחקר והפיתוח בנושא זה 
 בארץ ובעולם. 

שיטת ההתפלה של זרחין מבוססת על 
עד שקרח מתגבש  ,המלוחיםקירור מי הים 

מתוך התמיסה. בתהליך ההקפאה 
המים במבנה גבישי  מולקולותמסתדרות 

 ,מותיר מקום למלחים ינומסודר שא
שכן הם  הם,הקרח הנוצר חופשי מו

בשיטה זו מזקקים  .נשארים בתמיסת האם
-חומרים )בעיקר מוליכים למחצה( מאי

והיא נקראת במדע החומרים  ,נקיונות
zone refining . 

השיטה בהקפאה נזנחה בסופו כאמור, 
הקשיים הטכניים הרבים בשל  ,של דבר

במקומה אולם  .שהיו כרוכים ביישומה
זולות  ,יעילות ,פותחו שיטות אחרות

אלו מבחינה כלכלית. שיטות יותר וכדאיות 
בה ש ,מבוססות על אוסמוזה הפוכה

מעבירים את המים דרך ממברנות 
המאפשרות מעבר מים בלבד ומונעות 

התפלת מי ים נפוצה  ,מעבר מלחים. כיום
בארץ, וישראל היא מהמובילות בעולם 

 .מןויישו תוח שיטות להתפלת מי יםיבפ
מתצרוכת  35%-כ ,בישראל של היום

 ה שלהתפלהממתקני  באההמים הכללית 
ים. בשנים האחרונות ישראל סובלת -מי

אבל אנו כמעט ולא חשים  ,מבצורת כרונית
אנו  ,כי יש לנו מים מהים. למרות זאת ,בכך

מתפללים לה' שיפתח לנו את "אוצרו הטוב 
ונזכה לשפע גשמי ברכה את השמים" 

אכי"ר. 

 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

  לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
 
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 
רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94
http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

