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 , פרשת יתרו תשע"זבע"ה

 

 / הרב יעקב פישר איפה הם, מפעילי התנורים?   

 

אינני יודע עד היום מדוע כך חשבנו כשהיינו ילדים, ואפילו אין לי מושג אם גם בשכונות אחרות כך 

 מפותח וסוער.   דמיון היה אז חשבו או שזה הסתובב רק בשכונה שלנו בגבעתיים. לנו

מהדורת החדשות, כשהקריין הגיע לחלק של תחזית מזג האוויר, הצטופפנו בכל פעם לקראת סיום 

עביר הפעם 'המוסד' לאחד הסוכנים החשאיים כאפרכסת: מה י וסביב מקלט הרדיו הישן ועשינו אוזנינ

כן נפשו ממש ברגעים אלו למען בטחון מדינת ישראל באחת מארצות האויב האכזר? ובדרך כלל שמס  

 לא התאכזבנו...

מתכתי קר ודרמטי היה הקריין אומר, למשל: " והרי הודעה למפעילי התנורים". ואז, לאחר  בקול

שלוש שניות הוא היה ממשיך: "מפעילי התנורים מתבקשים להמשיך בהפעלת כדממה מותחת בת 

התנורים". לפעמים היה אומר: "...להפסיק את הפעלת התנורים". ואנחנו כבר היינו רואים בעיני 

כיצד מגיחים סוכני המוסד העשויים ללא חת  מזרח תיכוני פורה, ות מסקרנות ומדמיון הכל ,רוחנו

ובאים חשבון עם עוד איזה פושע נאצי, מצילים איזה 'יוסל'ה' חטוף או, לפחות, משמידים ניירות 

ונה שתנחיתם בחוף שרתון בתל די ןסודיים בהחלט בטרם ייכנסו אל בטן הצוללת המוסווית כקיקיו

 בלב האגם בפארק הלאומי של רמת גן. אביב או

 שהיה שם. עד היום אינני בטוח שלא זה בדיוק מה 

מסתובבת גם איזו שמועה מוזרה, שהייתה זו סתם הוראת הפעלה למפעילי תנורים המיועדים 

 להגברת פוריות ענני הגשם בעזרת יודיד הכסף או משהו כזה... הזוי!

', מדליקי התנורים'בצפון הארץ שיכולה להתהדר בתואר  עדיין יש קבוצה נבחרתבדקתי ומצאתי כי 

 אלא שההודעות המיועדות אליהם מועברות בדרך מודרנית ומשוכללת יותר.

 תפקידם של אלמונים אלה הוא להגביר את כמויות הגשם באמצעות 'זריעת' עננים. 

 .שנה 40אפילו הגשם הוא כבר לא מה שהיה לפני  , שלא רק אופן העברת ההודעות השתנה,מסתבר

 עומדת, לצד כוחות הטבע נוספונטני. מאחורי הגשם שיורד עלי כל כךלא לגמרי טבעי ולא  הוא כבר

 -של נציבות המים והזרוע המבצעת שלה, חברת שח"ם 'ועדת המטר', גם לוהית-בהשגחתם הא

 מסתוריים.המפעילה את אותם מפעילי תנורים  ,מקורות

 ועוד כמה פרטים שליקטתי:

מופעל  רויקט. הפלמניינם באפריל 30-בנובמבר עד ל 1-עונת זריעת העננים נמשכת כחצי שנה: מה

שנים, לאחר ניסויים וחישובי  40כבר  חברת בת של מקורות( -) על ידי הענף להגברת הגשם בשח"ם

 רולוגיה והסטטיסטיקה. אפקטיביות שנעשים בידי המדענים המובילים בתחומי הפיזיקה, המטאו

תחומית נרחבת בנושא שינויי מזג -ידי זריעת עננים מהווה חלק מפעילות בין הגברת הגשם על

האוויר, התפתחות עננים ומערכות עננים, בתהליכים של יצירת גשם ובאפשרויות להתערבות 

 אקלימיות למען רווחת האדם.

ל מספר עקרונות פיסיקליים והנחות יסוד, הבסיס המדעי של זריעת עננים להגברת הגשם, מסתמך ע

עננים בהם קיימות טיפונות ענן נוזליות בלק גדול של הגשמים היורדים באזורנו מקורם לפיהן ח

קטנות  ו(. טיפות אל-c º40 דימים בעננים בטמפרטורות נמוכות עבקירור יתר )מים נוזליים מתקי

ם גדלים בהדרגה על חשבון טיפות המים. ורק כאשר נוצרים גבישי קרח ה ,מכדי ליפול כמשקעים

גדול מספיק, יתחיל ליפול בתוך הענן, ותוך כדי נפילתו יאסוף  גביש הקרח , כשיהיהמסויםבשלב 

 טיפות נוספות ויגדל עוד יותר, עד אשר יגיע לקרקע בצורת גשם.

( -5)-מלאכותיים המתאימים לזריעת עננים הם אלה הפעילים בטמפרטורות קרות מ ןקיפאוגרעיני 

עשויה  יתר רבקירומעלות. עלותם נמוכה, וניתן לפזרם בתוך העננים. הוספת חלקיקים כאלה לעננים 

 .לעודד היווצרות גבישי קרח
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די תנורי קרקע. והיא מתבצעת על ידי מטוסים ועל י ,הזריעה נעשית כמעט בכל פעם בה יורד גשם

רשת תנורי הקרקע מונה כשלושים יחידות הממוקמות בצפון הארץ. רוב התנורים הינם תנורים 

אוטומטיים, המופעלים בפיקוד מרחוק ע"י הוראה ממרכז המבצעים בנתב"ג. ישנם גם תנורים 

ל המופעלים ידנית, ע"י מתנדבים, ברובם חקלאים מהאזור, המקבלים הוראות ממרכז המבצעים ש

הענף באמצעות איתוריות והודעות טלפוניות. מפעילי התנורים האוטומטיים מוודאים את פעילותו 

 התקינה של התנור.

התנורים, כמו גם המטוסים, מפזרים את החומר באמצעות מבערים השורפים תמיסה של יודיד הכסף 

אפקטיבית הרבה טוסים באצטון. בטמפרטורה גבוהה הופך יודיד הכסף לנבט קיפאון. הזריעה ממ

 המטוס טס סמוך לבסיס הענן.שיותר, מאחר 

 13% -כ -ניתוחי הניסויים לאורך שנים העלו שהזריעה מגבירה את כמות הגשם באופן משמעותי 

 60-שנתי ברחבי הארץ. מחקרים ותצפיות הוכיחו, שבעקבות כך מתווספים כל שנה כ-בממוצע רב

אגורות למ"ק, מחיר נמוך ביחס  10-תם היא רק כמיליון מטרים מעוקבים של מים לכנרת, ועלו

 עד כאן נתונים 'יבשים', ועוד נשוב אליהם בהמשך. שקלים למ"ק. 2.5 -להתפלה העולה כ

  

לרגל שבת  תמהים: מה ראיתי, דווקא עכשיו,המקום לגלות וליישב דעת הקוראים הכאן ו 

 –ה? וכי לא מצאנו בפרשתנו )ובעצם, מה השאל המים והגשמים... לעסוק בסוגייתפרשת יתרו, 

 ת וברקים וענן כבד על ההר..."?(ֹל...ויהי ק  "...הנה אנכי בא אליך בעב הענן

וחיפשתי עילה לחקור  ,למען הגילוי הנאות, סוגיה זו מעסיקה אותי כבר זמן רב והפעם ברצינות; ובכן,

 י סביבה. חיפשתי ומצאתי.מעט יותר ולהעלות הגיג  

כמו גם בפרשת ואתחנן, אנו קוראים בתוך 'עשרת הדברות': "לא תעשה לך פסל וכל  בפרשתנו,

לא תשתחוה להם ולא  במים מתחת לארץאשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר  תמונה

 תעבדם...". מעניינת ומסקרנת התייחסות התורה למים בכלל, ולמים אשר מתחת לארץ במיוחד.

דים ם שונות ומקוריות, כך, למשל, מציע הרמב"ן שהכוונה ל"ש  המפרשים חשו בכך, ופתרו בדרכי

. ולכאורה ניתן בנקל לפרש שהכוונה אינה אלא לדגים )על פי איוב כו, ה( מתחת מים ושוכניהם"

עת הוא  נו בנאומו לישראל בראשית פרשת ואתחנן,שמזכיר משה רבולשאר יצורי המים, ממש כדרך 

 שיתם לכם פסל...תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ".מזהיר את ישראל: "פן תשִחתון וע

מוכנים לקבל פשט זה? ואולי התשובה נעוצה בגוף השאלה; כלומר, כל המפרשים  מדוע, אפוא, לא

זה שמשה מוצא לנכון לפרט "כל דגה" בדבריו, סימן הוא שלא לכך בלבד נתכוון הציווי ב'עשרת 

 הדברות'.

 ים להתגדר בה, ואעשה זאת עם בקשת מחילתם.בקעה השאירו לי ראשונמכל מקום, 

על רקע מרכזיות המים בכלל והגשמים בפרט ,בעולם בכלל ובעולם הקדום במיוחד, אפשר 

  שהאזהרה היא שלא להתפתות לעבוד את ה...מים כשלעצמם!

בוודאי אין המים נופלים בחשיבותם ובמרכזיותם בחיי האדם אז משאר איתני הטבע המוזכרים שם: 

תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת  "ופן

והשתחוית להם ועבדתם...". אפשר אפילו שתחושת תלותו הקיומית של האדם במים  חזקה 

  יותר.אף  ומובהקת

'אקוויפר מי התהום' או  -" במקום "המים אשר מתחת לארץ -בלשון ימינו הייתה אולי התורה מפרטת 

 לחול המים(.השכבה שאיננה חדירה לחִ  -מים אשר מעל האקוויקלוד' )'ה

 קשרו האפשרי של הנושא לפרשתנו. ברם, כפי שהקדמתי, מעניין הוא כשלעצמו.ובכן, זה ה   

זה שלנו  שאלת היסוד היא: האם ובאיזו מידה יש עוד חשיבות רבה כל כך לירידת הגשמים גם בעידן

המודרני? או, כדרך ששמעתי גם מאנשי אמונה שומרי תורה ומצוות: היום, בעידן התפלת המים,  -

אין עוד מקום לשאילת גשמים בכלל, ובוודאי לא לתעניות ולתפילת "ועננו בורא עולם..." מיוחדת כנגד 

 עצירת הגשמים.

 ולבחון טענה זו. בדבר ננסה להגות מעט

 מספר נתונים: עוד –ותחילה 
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, 3 מהדורה, מדיניות מסמך) המים למשק טווח ארוכת ארצית אב תכנית מספר שנים נערכה ילפנ 

 ( :2010' )המים רשות של ויעדים מטרות, חזון: 'הפרק מתוך ציטוטים כמה להלן(. 2011 יולי

 רבים עשורים במשך שימשו – הכנרת ואגן האקוויפרים – בישראל העיקריים הטבעיים המים מקורות

 הזמן עם. הלאוכלוסיי הספקתם לפני מינימלי לטיפול כלל בדרך ונזקקו, שתייה מי של יחיד מקור

. נמוכות באיכויות מים וכניסת מעליהם או לידם מזהמות פעילויות עקב במקורות המים איכות ירדה

 זמינות טנהוק   רבים קידוחים הושבתו מכך כתוצאה. החוף באקוויפר בעיקר התרחשה זו תופעה

 אשר יותר מתקדמות טיפול מערכות הותקנו לחילופין,. לשימוש הראויה באיכות השפירים המים

 כמויות, בנוסף לכך. המים איכות תקני הוחמרו במקביל,. לשימוש הראויה לאיכות המים את הביאו

 כגון יותר אינטנסיביים קרקע שימושי: למקורות הגעתם לפני במים גובר שימוש עקב טנוק   ההעשרה

 .ועוד מזהמת אנושית פעילות, התהום מי העשרת את המקטינה בנייה

 האספקה במערכות משמעותי כמקור וישמשו אסטרטגי נכס הטבעיים המים מאגרי יהוו בעתיד גם

 ייצור של הכוללת במערכת אופרטיבי כאוגר חשוב תפקיד נועד הטבעיים למאגרים. השונים לצרכנים

 .ומהתפלה בזמן משתנית טבעית מהעשרה האספקה לייצוב המשמש ,אוגר ;וצריכה

 במיוחד  - המים במשק השינויים עקב יורדת הטבעיים המים מאגרי של חשיבותם, עין למראית

 לאספקה קולחים של והולך גדל ושימוש, עירוני לשימוש עיקרי כמקור מותפלים ים מי מכניסת

 והן כמקור הן, שנים לאורך םהמי אספקת במערכת חיוני מרכיב להוות ימשיכו הם אולם - לחקלאות

 הטבעיים המים מאגרי את להחזיר יהיה ניתן, מותפלים מים של הייצור שיגדל ככל. אופרטיבי כאוגר

 מהווים ההיקוות אגני על היורדים הגשמים מי. והאספקה ההפקה ביכולת יציבות המאפשר למצב

 .מים של משלים מקור

 המשאבים  ושימור שיקום תהיה הטבעיים המים מקורות של טווח ארוך לניהול העקרונית הגישה

 .לאומי אסטרטגי כערך

 ואת היעדים את קובעים החקלאות ומשרד הממשלה. לאומי יעד הם גם ופיתוחה החקלאות שימור

 .אלה ליעדים עצמו  יתאים המים משקו, ופריסתה החקלאות צרכי

 כי ,היא המים בתחום המקצוע אנשי הערכת פי על, ישראל מדינת של המוצהרת המדיניות, לסיכום

 גם יהיה וכך, האוכלוסייה לכלל המים אספקת במערך במעלה ראשונה הינה הגשמים מי נחיצות

 .בעתיד

מוצגים בטבלאות, ואשר מבקשים להעריך את נתוני הצורך הנתמכים ו אני נמנע מלהכביד בנתונים

 .2050והצריכה של המים בישראל עד שנת 

 יםילִ שּו מים ובניצול ים מי בהתפלת הצפוי הניכר הגידול את בחשבון לוקחות הטבלאותמכל מקום,  

 .בישראל הצפויה האוכלוסייה הכפלת את וכן( השתייה ממי נמוכה שאיכותם מים)

 לשנת עד קולחים והשבת ים מי להתפלת האמצעים פיתוח של העלות הערכתבין הייתר מוצגת 

 כוללת אינה ההערכה .שנה 40 במשך לשנה ₪ מיליארד 5.15 כלומר, ₪ מיליארד 206 אוהי, 2050

 .השוטף התפעול עלות את

 מדינת צורכי לכלל המים אספקת תכנון, ומסתבר כי ישראל אוכלוסיית גידול של הערכהעוד נסקרת 

 ארבעת במהלך ה"בע עצמה את להכפיל עתידה ישראל אוכלוסיית כי ההנחה על מתבסס ישראל

 ק"מ מיליון 671 של מחסור צפוי. המים למשק מורכבים אתגרים מציבה זו תחזית. הקרובים העשורים

 ומים קולחים מי השבת של הצפויה ההכפלה למרות זאת כל. שנה כארבעים בעוד, בשנה מים

 206 של אדירה כספית בהשקעה , כאמור,הכרוכות, שלושה פי הים מי התפלת של והגדלה, שוליים

 מזון לספק שתידר   אשר, ובחקלאות העירונית בצריכה הוא בצריכה הצפוי הגידול עיקר. ₪ מיליארד

 .כיום מגודלה הכפולה לאוכלוסייה

 נחשבת ישראל חקלאות. בישראל הגדול המים צרכן היא החקלאותגם בחקלאות יש להתחשב. 

 את ישראל חקלאות מובילה, במים השימוש ויעילות המים ניצול בנושא. בעולם המתקדמות לאחת

 נמצאת ישראל – השוואה לשם דוגמה. )רבות לארצות לחיקוי מודל ומשמשת, בעולם החקלאות

 ספרד נמצאת השני במקום.  86% של ניצול ברמת, מושבים מים בניצול בעולם הראשון במקום

, ן"שפד) שונים מסוגים שוליים במים בישראל החקלאות משתמשת כיום כבר(. 25% של ניצול ברמת

, בישראל הנעשים רבים למחקרים נוסף(. ועוד מליחים מים, ומקומיים אזוריים קולחים השבת

 למים צמחים בהתאמת מחקרים גם נעשים, התייעלות ודרכי בחקלאות במים חיסכון שמטרתם
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 בשימוש מוגבלת כבר כיום החקלאות. ובערבה בנגב ובמיוחד, יחסית גבוהות מליחות ולרמות שוליים

 אספקת של מורכבים אתגרים בפניה מעמיד הבאים בעשורים הבאוכלוסיי הצפוי והגידול, במים

 .ורבה ההולכת לאוכלוסייה ואיכותית טרייה מזון תוצרת

(. ירקות ושאר גזר, אדמה תפוחי, חיטה) שונים גידולים נרחבים בשטחים מגדלים הצפוני בנגב

 על במיוחד, האפשרי היבולים פוטנציאל את למצות מאפשרת ואינה, מוגבלת לנגב המים הקצאת

 שגם כיוון, טובים יבולים לקבל היה ניתן לא הברכה גשמי ללא. באזור והיבש החם האקלים רקע

 .הנרחבים החיטה שטחי להשקאת מים די אין, השוליים המים פוטנציאל כל מיצוי לאחר

, גבוהה הינה אלבישר מים הפקת עלות. המים מחיראי אפשר לדון בנושא בלי להביא בחשבון גם את 

 במשאב מוגבלת אינה אמנם ים מי התפלת. השונים ולאזורים ההפקה לשיטות בהתאם ומשתנה

 הצרכן על מושתת הכוללת העלות. אנרגיה במשאבי יקר בשימוש כרוכה אולם(, הים מי) הגלם חומר

 ,זאת לעומת. החקלאית התוצרת מחירי לעליית בהכרח מביא לחקלאות מים של המחיר ויוקר, הסופי

 המים מאגרי כאשר, גשום בחורף ,לכך נוסף. חינם מתנת הוא, אותם ומרווה השדות על היורד גשם

 המים בהובלת הצורך בהקטנת רב כסף לחסוך ניתן, מתמלאים לערבה ועד הגולן מרמת יםהפרוׂש

 .מרוחקים מאזורים

 ישראל ארץ של נויהאף הם מהווים מרכיב משמעותי בתוך מכלול השיקולים.  הטבעי והחורש היער

 ילבלב ולא הפרח יפרח לא, העשב יעלה לא ברכה גשמי ללא. והחורשים היערות מנופי גם מורכב

-בניה אליה שבו כאשר ועתה, לאויביה חילה נתנה ולא הארץ שממה גלות שנות אלפיים במשך. העץ

 ליערות בדורנו אנו עדים. נעוריה בגדי את שוב ולבשה וחזרה אלמנותה בגדי את הסירה, בוניה

, יחדיו האדם ומעשה הטבע כרוכים כלל ובדרך, האדם מעשה ידי על והן טבעי באופן הן, המתחדשים

 כל מכסים פרחים מיני ושאר רקפות, כלניות מרבדי. דלעילא ואיתערותא דלתתא איתערותא בבחינת

 ונקיים שטופים והצמחים, ונקי צלול האוויר. בניה על הארץ את ומחבבים, הברכה בשנות וגיא הר

, ובהר בבקעה היוצאים עיינות, לנגב ועד מהחרמון, ובמפלים בנחלים המים זרימת שפע. הקיץ מאבק

לות בשנים די לנו, נוסיף, בשריפות המכ   .כקדם ימיו המחדש ישראל עם את מחדש שנה בכל מרגשים

 , לא נוכל להרשות עוד פגיעה)הן באופן טבעי והן על ידי מעשה האדם...( ויערותהאחרונות חורשים 

 בהעדר ברכת שמים. על פגיעה גם

 

כאמור, לא ניתן להתעלם מכך שהאדם בן זמננו איננו מסוגל עוד לחוש את תלותו הקיומית  

 ים בה.בירידת הגשמים. אין זו השאלה היחדה שאין האדם ה'מודרני' חש עוד כי חייו תלוי

בסיפור המובא  רלהיזכבתקופת חז"ל לחוש, די  , למשל,כדוגמה לתלות שאפשר היה לאיש שחי

 במסכת תענית )כה ע"ב(:

 של היום סוף]ב .גשמים ירדו ולא - הצבור על תעניות עשרה שלש שגזר אליעזר ברבי "מעשה

 קברים קנתםִת [ : אליעזר רבי] להם אמר [.הכנסת מבית] לצאת הצבור התחילו, אחרונה[ה התענית

 ".גשמים וירדו - הבבכיי העם כל געו ?לעצמכם

 הייתה המשוואה. קדומים בזמנים בגשם הטוטאלית התלות את חזקה בצורה ממחיש הזה הסיפור

 - גשם אין אם. טובים והחיים, מתמלאים המים בורות, צומחים בשדה היבולים - גשם יש אם :פשוטה

-בא מוחלטת לתלות רגמהות הזאת התלות מאמינים יהודים בר  בק  . ומוות רעב ויש, מים ואין מזון אין

 '.הגשם ומוריד הרוח משיב' שהוא, להים

. לצאת התחיל ולכן יתקבלו והתפילה שהצום האמין לא' עם'ה. התייאש הכנסת שבבית הציבור

 בפניהם: ישר להם הטיח נכון יותר או, הצפויות ההשלכות את בפניהם הציג אליעזר רבי, בתגובה

 .ובצמא ברעב כולנו נגווע, גשם ירד ולא תתקבל לא התפילה אם. .."?לעצמכם קברים "תקנתם

באדיבותו של איתמר שטאל, בוגר נו"ש היקר  , למי שעוד לא התבלבל עד כאן,ועוד כמה נתונים

איתמר דן  )מחזור כב(, שסקר סוגיה זו ופרסמה באתר אינטרנט נחמד שהקים בשם: 'הסיפור שלנו'.

 שם בשאלת 'תפילה או התפלה?'

 נתונה הייתה ישראל המדינה קום שמאז נכון אמנם. מים עודפי יש כיום בישראלנתון מפתיע:  

' מתייבשת ישראל' האימה מטיל הקמפיין בארץ הושק 2008 בשנת שרק ונכון. מעמיק מים במשבר

 ההתמודדות בעבר אם. מהפכה עבר בישראל המים משק האחרון בעשור אבל. חמור יובש בעקבות
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 בזכות התרחש הזה המהפך. מים רזרבות עם להתמודד צריך היום, מצטבר מים גירעון עם הייתה

 .ההתפלה טכנולוגיית

 ראויים, שפירים למים מלוחים מים של זיקוקם תהליך היא התפלהסבר על ההתפלה. וקצת ה  

, מים, ממס שמורכבת תמיסה הם המלוחים הים מי. בטבע טבעי באופן מתרחש שכזה זיקוק. לשתייה

 הם מכן לאחר. בהם המומס מהמלח מופרדים הם, מתאדים הים מי כאשר. ומינרלים מלח – וממומס

 .מתוק גשם מורידים ולבסוף, לעננים הופכים, מתעבים

 באילת הוקמו 60 -ה בשנות. מלאכותי אידוי באמצעות מים להתפיל ניתן, עיקרון אותו בסיס על

 .העיר של המים צרכי את שסיפקו, אידוי באמצעות מים לזיקוק מתקנים

(. הפוך פעפוע' )הפוכה אוסמוזה' באמצעות התפלה היא יותר וזולה חדשנית התפלה טכנולוגיית

 פועלת חדירה חצי ממברנהו ,דק קרום היא ממברנה. חדירה חצי בממברנה משתמשים הזה בתהליך

 ומולקולות, עוברות מסוימות מולקולות. דרכה חומר של חלקי מעבר מאפשרת היא. מסנן כמעין

 .ינן עוברותא אחרות

, סגור תא לתוך המלוחים המים את מכניסים. הבא באופן נעשית ההתפלה, הדברים את מפשטים אם

 מאפשרת הממברנה. חדירה חצי ממברנה עשויה התא של אחת דופן. גבוה בלחץ אותם ודוחסים

 עוברות המים מולקולות. במים אחרים ומומסים מלח של מעבר חוסמת אבל, מים מולקולות מעבר

 '.תמלחת' שנקראת מרוכזת מלח תמיסת נותרת הראשון שבתא בעוד, נפרד תא אל הממברנה דרך

 הלחץ. ההתפלה לתהליך שמתנגד כימי כוח הוא' יאוסמוט לחץ? 'הגבוה הלחץ נחוץ מה לשם

 כלומר. הממברנה צדדי שמשני במים שנמצאים המומסים ריכוז רמת את להשוות שואף יהאוסמוט

 המים על שמופעל הלחץ'. המלוחים המים' של התא אל' המתוקים המים' של מהתא מים להעביר

 .יאוסמוט הלחץ על להתגבר נועד

 שורק, ובנחל בחדרה, בפלמחים, באשקלון: גדולים התפלה מתקני ארבעה כיום פועלים בישראל

 מתקני של הכולל המים הפקת כושר, יקרה כשזה. באשדוד, חמישי מתקן אליהם להצטרף עתידו

 1300 -כ הופקו 2012 בשנת, השוואה לשם. לשנה קוב מיליון 600 -כ על יעמוד בארץ ההתפלה

 יותר לייצר מסוגלים אף ההתפלה מתקני. טבעיים ממקורות שאיבה באמצעות שפירים מים קוב מיליון

 מנת על, גבוהים החשמל תעריפי שבהן בשעות מקסימלית בתפוקה פועלים אינם הם אבל, מים

 .בעלויות לחסוך

 -בכ לצמצם החליטה המדינה. מצומצמת במתכונת פועלים ההתפלה מתקני 2014 שנת מתחילת

 ומים, הטבעיים המים במאגרי מים מספיק יש – הסיבה. ההתפלה ממתקני המים רכישת את 30%

 .מותפלים ממים ,כמובן ,יותר זולים שאובים

את  לשקם כדי מים הרבה לעוד זקוקים אנחנו. במים לחסוך להמשיך צריכים היום שגם הסיבה זאת

 לירדן, לכנרת, המלח לים גם. השנים במהלך היתר משאיבת כתוצאה, לאקוויפרים שנגרם הנזק

 בצורה זאת לעשות יהיה ניתן יותר נמוכה תהיה שהצריכה ככל. מים תוספת תזיק לא אחרים ולנחלים

 תתייבש לא אמנם ישראל. במיוחד יםיבש היו, כזכור האחרונים, החורפים. יותר וזולה מהירה

 .טיפה כל על חבל - עדיין אבל, מכך כתוצאה

תנו לקב"ה ועל כנות תפילתנו במיוחד השפעת כל זה על אמונתנו, על זיק אלא שאותנו מעניינת הרי

  אליו, ולכך נבקש לשוב.

 האדם את להביא הוא תפקידה. האמוניים החיים של יסודותמ אחד היא להים-בא התלות חווית

 את בהכנעה ולקיים -"אנא עבדא דקודשא בריך הוא"  - להיו-לא נאמן עבד להיות שעליו להכרה

 תלויים בארץ שהחיים בגלל דווקא ישראל לארץ ישראל עם את הביא כי ד' כתוב בתורה. מצוותיו

ץ ִכי" :בגשם ר ָהָאר  ָתה ֲאש  ץ ל א, ְלִרְשָתּה ָשָמה ָבא א  ר  ִים ְכא  ר ִהוא ִמְצר  ם ֲאש  ר, ִמָשם ְיָצאת  ע ֲאש   ִתְזר 

ת ְרֲעָך א  ְגְלָך ְוִהְשִקיתָ  ז  ן ְבר  ָיָרק ְכג  ץ. ה  ר ְוָהָאר  ם ֲאש  ת  ְבִרים א  ץ, ְלִרְשָתּה ָשָמה ע  ר  ת ָהִרים א    ּוְבָקע 

ר ִים ִלְמט  ָשמ  ה ה   יב(-)דברים יא, י "ָמִים ִתְשת 

)לאחרונה מתברר כי אף זה אינו  מהנילוס ולחקלאות לשתייה מים של קבועה אספקה יש במצרים

 מים אספקת, זאת לעומת. בסכנת רעב!( - 'אז'ממש כמו  -עומד להם לעולם, וכי נתונים הם שוב 

ץ". להים-א של השגחתו תחת תמיד נמצאת ישראל ארץ. מובטחת איננה ישראל בארץ ר  ר א   ' ד ֲאש 

יָך-א   ש ֹלה  ָתּה ד ר  ינ י ָתִמיד, א  יָך-א  ' ד ע  ִשית  ָבּה ֹלה  ר  ָשָנה מ  ד ה  ֲחִרית ְוע   יושב כביכול הקב"ה. "ָשָנה א 
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 לא אם ;גשם מעניק הוא - הישר בדרך הולכים ישראל אם. מתנהג ישראל עם איך ובוחן', שיבר'ה על

 .לא -

 בעיית' או. המודרני בעולם להית מתמדת-א  נוכחות העדר תחושת בעיית הוא הפרק לעש הנושא

. ובאשקלון בחדרה ההתפלה מתקני הקמת עם שהתחילה בעיה איננה זאת. המודרני בעולם' האמונה

 היה לא', לבזבז מים לנו אין'וש' מתייבשת ישראל'ש צעקו ובטלוויזיה ברדיו כשהתשדירים גם הרי

 היו, ביותר גרועה במצב. אליעזר רבי של בימיו וכמו, ך"התנ בתקופת כמו קיומית במצוקה מדובר

 זאת. מוות סכנת לא גם אבל, נעים לא. כביסה ולעשות להתקלחלהשקות את הדשא ואפילו  מפסיקים

 .קב"הב תלות רמת אותה לא

 דברים נועזים ומרחיקי לכת כותב הרב שג"ר ז"ל:

 היא המודרני האדם של התשתית, דתי הוא אם גם. אתאיסטים הם המודרני והאדם המודרני העולם"

 תפיסה על עצמה את המבססת, בהגדרתה חילונית מציאות היא בה חי שהוא המציאות. אתאיסטית

 את הסותרים בערכים רוויה זו תשתית. הדתי מזה אחר קיום מכוננת היא …חמורה סיבתית-מדעית

 .(158 )'ביום ההוא' עמ' "…פרטית בהשגחה האמונה את סותרת בחוקיות האמונה - למשל; הדת

 ,גם אם לא נקצין עד כדי כך, יהא עלינו להכיר בשינוי שמציבה התקופה המודרנית כאתגר בפנינו

 ובמדע ברופאים תקוות תולה הוא. חולים לבית הולך, במחלה שלוקה מי, כיוםדווקא כמאמינים. 

 להקמת הובילה הציונית התנועה. הרווחה לשירותי פונה כלכלית במצוקה שנמצא אדם. הרפואה

וכי זוגות. הביטחון וכוחות ל"צה בידי מופקדת אויביו מפני ישראל עם על ההגנה - ומאז, המדינה  חש 

 .התפלה מתקני מקימים בצורות עם להתמודד כדיו ,פוריות לטיפולי הולכים ילדים

 ובסובבו את הידית יודע הוא שייצאו מים...ומאז, כל מי שצמא ניגש לברז, 

 חולה לאדם לגיטימציה שום , אכן,אין עקרוני באופן, לדעתו. מכך הוטרד , שעסק ברפואה,ן"הרמב

 התפיסה.  )בפירושו לויקרא כו יא( "ד'?!  רצון עושי בבית לרופאים חלק ומה": בלשונו. לרופא ללכת

 לרפא שמנסה אדם. לאדם רפואה או מחלה שמביא הוא שהשם ,היא וז גישה מאחורי שעומדת

, אנושיים בכלים העולם על להשפיע ניסיון כל, אופן באותו. השם נגד פועל לכאורה, בעצמו מחלה

-א של רצונו פי על מכוונים בעולם שהאירועים האמונה ,כלומר'; השגחה'ב האמונה את סותר לכאורה

 .להים

 דם להקיז הנכנס: אחא רב דאמר": ע"א( ס) ברכות תמסכב למשל, ל"חז את גם העסיקה השאלה

 ורפואתך אתה נאמן רופא ל-א כי, ותרפאני לרפואה לי זה עסק שיהא להי-א' ד מלפניך רצון יהי: אומר

 רבי דבי דתני, הכי אינש לימא לא: אביי אמר. שנהגו אלא ,לרפאות אדם בני של דרכן שאין לפי, אמת

  ."לרפאות לרופא רשות שניתנה מכאן - 'ירפא ורפא': ישמעאל

 עליו יהיה אשר כפי האדם יחלה ,ברפואות דרכם היה לא אילו": לשיטתו הדברים את מפרש ן"הרמב

 ,לתפיסתו. "הטבעים למקרי הניחם והשם ברפואות נהגו הם אבל', ד ברצון ויתרפא חטאו עונש

 עסק לו אין איש דרכי השם ברצות אבל": לחולה לא אבל לרופא רק הוא ברפואה לעסוק ההיתר

 ".ברופאים

 .ראוי לציין, שאין זו דעתו של הרמב"ם, שאף הוא היה רופא

 מהמציאות מושפע להיות שלא אי אפשר לו שומר תורה ומצוות ומתפלל כהלכה, ,דתי אדם גם

 כמה עד, אבל. הקב"ה עומד בעולם שקורה מה כל מאחורי דבר של שבסופו מאמין הוא, נכון. סביבוש

 ? בחייו נוכחת באמת הזאת האמונה

 בעולם הראשון במקום נמצאים אנחנו, המים משק לגודל יחסית. התפלה מעצמת היא כיום ישראל

 תלוי המים משק שמצב בכנות להרגיש מסוגל הממוצע האדם כלום ,שכזאת במציאות. מים בהתפלת

 ? בורא עולםב

 ?מים מתפילים גם אבל, לגשם מתפללים אולי שבו בעולם נוכחהבורא  איפהוהשואל ישאל: 

 עלינו לשנות, מסתבר, את צורת החשיבה שלנו באופן דרמטי ומשמעותי.

יש להבין, כי שאלת ירידת הגשמים כבר מזמן, אכן, איננה רק שאלה מעשית, פרגמטית וקיומית 

פית, ופילוסו כפי שנוכחנו לדעת, שאלה זו מייצגת חקירה אמונית -יתירה מזו  במובן הפשוט והרדוד.

 עקרונית יותר ומקיפה הרבה יותר,

הקב"ה איננו רק 'מוריד הגשם' כי אם גם 'משיב הרוח'... משיב לנו את רוחנו בעצם עדותו המתגשמת 
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כלפינו יחס ועל כך שיש לו קשר עמנו,  ועל זיקת רוח וגשם זה לזה בעולמנו, 1על חיבור שמים וארץ

 והשגחה עלינו.

של קשר עם אביו שבשמים,  יותר, זקוק לתחושה עמוקה ואמתיתהאדם, והאדם 'המודרני' אפילו 

 משווע להארת פנים.

 כללי באופן לו שניתן מתמדת וקיומית, דווקא זה בצורה מאוים מרגיש שאינו ,המודרני האדםדווקא  

 .יוהל-מא ומנותק בודד מרגישהוא זה ש, צרכיו לכל סיפוק

 אינן הן מתפללות לא שהן כיוון אבל ,כראוי ניזונות וחיות בהמות שגם ,אומר מברסלב נחמן רבי

מוסבר גם עונשו של נחש הקדמוני, שלכאורה נתברך בכך שיאכל  כך. ה"מהקב מזונן את מקבלות

הבורא בעצם ה'ברכה' הזו העביר לו בכל עת... אלא שו , בכל מקוםעפר, ובכך יהיה מזונו מצוי בשפע

ל אוכלם; -המבקשים מא היצורים למרום ולבקש מזונך כשארשאת עיניך : אי אתה רשאי עוד ל'רס  מ  '

 , כיחשאם אין הוא יודע, ובעיקר  אבל ,לו יש 'אוכל' – המודרני האדם גם הא לך מזונך, קח ולך!

 .אביו שבשמים עם החיבור :לו חסרעיקר   - ה"מהקבאליו  מגיע  האוכל

 

     * 

 יותר מאלה מילותיו של שיר: ,לא מצאתי סיום טוב יותר, מרענן, מרטיב ומעשיר

  הנה זה עומד אחר ענן

 משגיח עץ ופרח וגנן;

 משעול חיי אדם מתעגלת קשתבְ 

 התגשמות של אור ואש, רוח מבקשת;

 לרשותו כל צבא שמים

 על הרים יעמדו מים;

 אשא עיני אל ההרים

 רים;תפלת מ  בתפילה לה  

 אל זה שבמרום עליותיו בנה

 ממיצר לכל צמא ענה;

  ל כל חי-אודה לאעל כן 

 די;על תנובות פירות ׂש

 כי ירון כל יצור חי

 אשר בו נשמה, 

 אדם ובהמה,

 עץ ופרח וחיה;

 לפ  תָ לח יִ ים ומ  

 – הלל, יתפלליתָ 

 ה!-הללו הללו הללוי

 שבת שלום!       

                                                           
כמה יפה משתקף רעיון זה של חיבור ארץ ושמים בדברי חז"ל, בבואם לזהות את הזמן שבו ניתן לחוש שלמות וסיפוק על 1

 חתן משיצא ?הגשמים על מברכין מאימתי: אבהו ר"א" ירידת הגשמים ולעבור משלב של בקשה לשלב של הודאה ושבח:
)תענית ו  "לנו שהורדת וטיפה טיפה כל על להינו-א' ד לך אנחנו מודים:  "רב אמר יהודה רב אמר? מברך מאי .כלה לקראת
 ב.-וכך גם נפסק להלכה בשו"ע או"ח רכא, א .ע"ב(

 .מורי מפי. כנגדה ובולטת אחרת יוצאה נופלת שכשהטיפה, כך כל שירדו:  י"רש 
 .כנגדו מקלח וזה מקלח שוק, מים מקלחין שהשווקין: אחר לשון                

 .       זה לקראת זה האבעבועות וילכו, המים פני על המטר מן אבעבועות ויעלו, הארץ על המים שירבו: ם"רמב
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