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 : כל שימוש מסחרי בחֹמר המובא כאן דורש אישור בכתב ממני (נא לפנות אליי בדואר האלקטרוני הנ"ל).זכויות יוצרים
  קטעים ואף פרקים שלמים מן הספר וכן לעשותניתן בהחלט לצטטאין להדפיס את הספר הזה ללא אישור בכתב. עם זאת,  

 שימוש חופשי באיורים השונים לכל שימוש, שאינו מסחרי. האישור כולל גם עיתונות ואתרי אינטרנט מכל סוג. יש לשמור
 על היחוס כל טקסט, איור או תמונה ליוצר המקורי שלה (בהתאם לנתונים המובאים ליד האיור או התמונה). כל איור או
 תמונה, שאינה מיוחסת בספר למקור חיצוני, היא פרי עבודתי האישית. הרגישו חופשיים לפנות אליי בדואר האלקטרוני

בכל שאלה.
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  . מבוא  1
 . רקע אישי ומוטיבציה:1.1

  למדתי2001-2005אני מגדיר את עצמי כמדען עצמאי, החוקר מגוון נושאים בתחומי ההשקה שבין מדע ורוחניות. בשנים 
 , בעת שחיפשתי דרך להבין אינטואיטיבית את תורת היחסות,2005הנדסת חשמל ופיסיקה באוניברסיטת תל-אביב. בקיץ 

 גיליתי פריצת דרך גאומטרית, המאפשרת (לטענתי) להבין את המקור והמהות של המרחב-זמן וכן לאחד את מכניקת
 הקוונטים עם תורת היחסות. מרגע שהרעיון הראשוני לתאוריה זו עלה בראשי, כל שרציתי לעשות הוא לחקור אותו

 לעֹמק. בשל אילוצי הזמן והכסף, שעמדו לרשותי, היה ברור לי, שלא אוכל להקדיש די זמן למחקר אם אמשיך בלימודי.
 לכן, הפסקתי את לימודי מיד והתמקדתי במה שהיה מבחינתי העיקר. פרופסור בכיר לפיסיקה, שקרא חלק מן החֹמר, עודד
 אותי להמשיך במחקר ואני מקווה להציג את תוצאותיו בקרוב. מי שמעונין לקרוא יותר בענין זה מוזמן לקרוא את המסמך

www.q-spaceTheory.org"החזון, המטרה והשיטה של מדעםרוח" בדף "מדעםרוח" באתר 

  הייתי אתאיסט. כתוצאה מן התובנות הרוחניות, הנובעות ממחקרי, נעשיתי אדם מאמין. עם הזמן התחלתי2005עד שנת 
 להתעניין יותר ויותר בתורה ובדת אליה אני משתיֵך- היהדות. ככל שקראתי יותר ויותר בתורה, הסתבר לי, כי אני מסוגל

 (לטענתי) ליָשֵב כמה מן ה"סתירות" הגדולות, שבין המדע לתורה. המחקר המובא כאן הינו תוצר לוואי של תהליך זה.
 מחקר זה כמו מחקרים נוספים בהם אני עוסק אינו מן הסוג, שיכול להתפרסם בצינורות האקדמיים המקובלים. אחד

 הפרופסורים לפיסיקה, שקרא את טיוטת המחקר, הטיב לנסח זאת כך: התאוריה אפשרית, אך בהכירי את האקדמיה, הם
לא יקבלו אותה. הפורום המתאים לתאוריה הוא בכנס תורה ומדע.

 אני מודה לאותו פרופסור על המשוב הכנה, אך תשובתו צרמה לי. בוודאי, שמי שכבר מאמין בתורה ישמח לקרוא עוד
 תאוריה, שתחזק עוד יותר את אמונתו. אך איני חפץ להגביל את הבשורה, שבידע זה, לציבור כזה או אחר. בהנחה,

 שהתאוריות שלי (בחלקן או כולן) נכונות, מדובר בידע, שיכול לשנות תפיסות עולם של חברות שלמות. קִרוב ושילוב
 התורה, המדע והרוחניות בכלל ישא איתו מסר של מוסר ושלום לכולם. הוא יתרום לקִרוב והבנה הדדית בין אנשים,

 חברות, דתות ולאומים. לא תהיה אוטופיה וזה לא יפתור את כל בעיות העולם, אבל זה בפירוש כן ישפר אותו. לכן, אני
 מוכן לסכן את שמי ואת כבודי על מנת להביא את הידע הזה לציבור הרחב בעולם כולו. אם יסתבר שטעיתי, המבוכה תהא

שלי בלבד. האנושות לא תִנָזֵק מכך. אם יסתבר שצדקתי (ולו רק בחלק מן התאוריות), הרי שהאנושות כולה תרויח.

 כוונתי היא ליצֹר דיון ציבורי נרחב ברמה בינלאומית. תקותי היא, שדיון זה יעורר גם את הקהילה האקדמית להתיָחֵס
 לתאוריות שלי לעֹמקן. התאוריות שאציג מכילות עשרות טענות, הניתנות לבדיקה באמצעות ניסויים או אל מול ממצאים.
 הלוגיקה בכל תאוריה ברורה וניתן לנבור בה ולנסות להפריכה. אין מדובר בטענות, שלא ניתן להתמודד איתן מבחינה

 מדעית. אני קורא למדענים בתחומים הרלוונטים לנסות ולהפריך את התאוריות. איני מבקש מאיש להאמין לטענותיי באֹפן
עיוור. אם  יתגלו טעויות, לא אהסס להודות בהן, גם אם הודאה זו תביא לקריסתה של תאוריה שלמה!

 אם התאוריות שלי אכן מבוססות על בסיס לוגי-מדעי איתן, הרי שהן יצלֵחּו את "טבילת האש" האקדמית. בכל אֹפן, אני
 משער, שיָקומו מתנגדים רבים. ההסטוריה המדעית מלמדת, שכמעט כל מהפכה מדעית נתקלה קֹדם כל בהתנגדות עזה של

הממסד. קיָם מעין חוק שימור אינרציה (התמדה) לאסכולות אקדמיות. הן תמיד מתנגדות לשִנויים חדים בתפיסת עולמן.
 שימו לב ודעו להבדיל בין ביקורת מדעית כנה ועניינית: תוך כדי התהליך, אני פונה הן לציבור הרחב והן למדענים ומבקש
. לבין ביקורת מסוגים אחרים, שאינה ראויה

 בפתחה של מהפכה, המלגלגים והמזלזלים נוטים לזכות בתשומת לב רבה בטווח הקצר, ביִחּוד אם הם עושים זאת בשפה
 אקדמית גבוהה ונושאים תארים מכובדים. אך ההִסטוריה המדעית מלמדת, שככל שהמלגלג והמזלזל זכה ליותר תשומת לב
 בתחילה וככל שהוא נשא תֹאר מכובד יותר, כך גדלו סיכוייו להִזָכֵר בהסטוריה המדעית דוקא בהקשר שלילי זה, לאחר

 שהממסד הכיר בערכה של תפיסת העולם החדשה. אין זה סוד, שבאקדמיה יש גם ֶאגו. תאוריות מדעיות אינן צריכות לקום
 וליפול על מלחמות אֶגו. מי יודע כמה רעיונות גדולים ומהפכניים לא יצאו כלל לאור רק מתוך פחד מן התגובה הצפויה.
 תגובה שמבוססת על אגו... מה האקדמיה באמת מאחלת לעצמה? האין אנו מיָחלים לאקדמיה, שבה יש לכל אחד את
 הזכות, היכולת והחֹפש להביע את דעתו בנינוחות וללא פחד? האין אנו מיָחלים לאקדמיה, שתטפח את היצירתיות?

 האקדמיה, שחורטת על דגלה את הקידמה, חֹפש הביטוי והיצירתיות מחניקה את אותם הערכים במו ידיה פעמים רבות.

http://www.q-spacetheory.org/59888/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9D%D7%A8%D7%95%D7%97
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כולי תקוה, שהפעם זה יתנהל אחרת...

 ביקורת מסוג זה. הביקורת העניינית היחידה לתאוריות מדעיות היא ביקורת ספציפית, המתיחסת לנקודות פרטניות במחקר
  (למשל חשיפת טעויות חישוב אומפריכה טענות שונות באמצעות ממצאים סותרים ו/או באמצעות חשיפת כשלים בלוגיקה

 האמת יש ליָדֵע את הצד השני ולתת לו את האפשרות להגיב בנינוחות. בביקורת הגונהטעויות באֹפן הסקת המסקנות). 
 . היא אינה סרה למבחני רייטינג. היא נחקרתהמדעית אינה באה לידי ביטוי דוקא באור הזרקורים ואינה נשלפת מן השרוול

ביסודיות, מצריכה זמן ומוטב שתצא לאור בסופו של דבר בכתב. 

 אני מתחיל את חשיפת התאוריות שלי דוקא עם "הפיסיקה של המבול", כיוון שזו התאוריה הראשונה, שְּבשֵלָה להצגה
 לקהל הרחב. נושא המבול עצמו מהווה אחד מ"מכשולי האמונה" הגדולים ביותר שיש בתורה. עד כדי כך, שאפילו מדענים
 דתיים מסוימים, שאיתם התכתבתי, לא האמינו, כי הוא אכן התרחש. העיסוק במבול התנ"כי יחיֵב בהמשך ממילא גם עיסוק
 בנושאים מהותיים נוספים, כך שהוא מהווה צֹמת, שממנו ודרכו נוכל ליָשב הלכה למעשה את מרבית ה"סתירות" בין המדע

לתורה בספר בראשית. כולי תקווה, שיעמדו לרשותי האמצעים, להמשיך בחשיפתם של תאוריות נוספות תוך זמן קצר.

:. הברית האלוקית1.2

 ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם. ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם"
 מכל יֹצאי התבה לכל חית הארץ. והקִמֹתי את בריתי אתכם ולא יּכָרֵת כל בשר עוד מִמֵי המבול ולא יהיה עוד מבול לשַחֵת

"הארץ.

(בראשית ט': ט'-י"א)

 כאשר נתחיל להעמיק בחקר המדעי של המבול, אנו עשויים לקבל את התחושה, כי המבול הינו בסך הכל תופעת טבע
 קיצונית, שעשויה לחזור על עצמה בעתיד. למרות שלעיתים נדמה למדענים, כי הכל רק מּונע מפיסיקה, כימיה ומתמטיקה,
 אני טוען, כי ישנה אמת רוחנית עמוקה יותר. עבור אלוקים, חוקי הפיסיקה והכימיה הם בבחינת כלי עבודה. איתני הטבע

 מהווים ערוץ, שדרכו יכול רצונו לבוא לידי ביטוי. טענות אלו, לפי שעה, אינן טענות מדעיות אלא טענות אמוניות. אבל אם
נבטח בתורה נדע, כי האנושות לא תעבור שוב קטסטרופה בקנה מידה דומה. ידיעה זו מרגיעה את הלב המאמין...

: מה שהתורה מורה1.3

 . אילו היתה האנושות ככלל ולו רק משתדלת לקיים את עשרתמוסר וידע רוחני מעשיהתורה מורה לנו בראש וראשונה 
 הדברות, היה מצבנו טוב לאין ערוך מכפי שהוא כיום. אין זה מקרה שהביטוי "אין לו אלוקים" נעשה שגור בפינו לתאור

אנשים, שביצעו מעשים מרושעים ללא שום מצפון ופחד.

 מלבד הידע הרוחני והמוסרי מכילה התורה גם הרבה מאֹד ידע "טכני". תאורים של ארועים פיסיים. חלקם מתיָשבים פחות
 או יותר עם הניסיון ההסטורי המתועד שלנו ונראים לנו הגיוניים (בצורות ורעב בארץ כנען, תאור שיטת הממשל במצרים
 העתיקה, תיאורים של הכלכלה העתיקה, עמים עתיקים וכדומה...), בעוד שחלקם נשמעים לרבים מאתנו כמעשי ניסים או
 מעשיות עם. עבור הציבור החילוני ואפילו עבור חלק מן הציבור הדתי, התאור התנ"כי של המבול נכנס בקלות לקטגוריָת

ה"מיתוס" או ה"אגדה". כביכול, "המבול" הוא זּכרון מעורפל לארוע הצפה קדום, אך בוודאי לא תאור פיסי מדויָק...

 העיסוק במחקר מדעי של הידע ה"טכני" שבתורה, אינו מפחית מעֹצמָת המסר המוסרי והרוחני. להיפך, דוקא בדורנו,
 הנסמך כל כך על הבנה מדעית והוכחות מדעיות, ככל שנצליח להסביר ולהוכיח יותר פרטים טכניים מן התורה, כך תעלה

קרנּה בציבור. העצמת המסר המוסרי-רוחני כבר תבוא בשלב הבא בטבעיות.

 ? האם התורה ככלל מהווה מקור מידע הסטורי אמין1.4

  שלואמונותיהםבימינו, התשובה הנפוצה ביותר באקדמיה היא "לא". הציבור החילוני שותה בצמא את דבריהם, דעותיהם 
 אנשי האקדמיה. לכן, גם בציבור הרחב התשובה היא זהה. התורה ככלל נתפסת כיום בציבור החילוני כסיפור מעשיה. בידי

 אנשי האקדמיה ישנם טענות כבדות משקל, המערערות את אמינות התורה. הם נסמכים על ממצאים במגוון תחומים
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  לנוכח הישגיו הטכנולוגיים הבלתי מעורערים. כל מכשיר חשמלי,המדע מצידו זוכה בצדק להערכת הציבור הרחבמדעיים. 
  יש פער גדול בין מה שניתןכל מנוע, כל כלי פלסטיק (והרשימה עוד ארוכה...) מוכיחים, כי השיטה המדעית עובדת. אולם

 . הציבור הרחב ואף חלק מן המדענים אינו מודעלהוכיח ברמת ודאות גבוהה לבין הפרשנות והאמונה של המדענים עצמם
 מספיק לקיומו של פער זה. לראיה, ההסטוריה המדעית מלאה בדוגמאות בהם מדענים שמרו בקנאות על אמונות אקדמיות

וסירבו להיפתח לרעיונות חדשים, אפילו כאשר הצטברו ראיות מדעיות למכביר כנגד תפיסת עולמם.

מדע- כבדהו וחשדהו. כבד את יכולותיו, אך דע את מגבלותיו.

 אני כמובן טוען, כי התורה כן מהווה מסמך הסטורי אמין הרבה יותר, מכפי שרובנו משערים כעת. במחקר זה, נראה כיצד
 דוקא הפרטים הטכניים בתאור המבול, שנראים כעת הכי מוזרים, נעשים לפתע מתבקשים ומובנים מאליהם. המסתורין

האופף את אחת הפרשות התמוהות ביותר בתורה עומד עתה להיחשף. הסטטוס של המבול כמיתוס יתחיל להִסָדֵק...
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  . מבול אזורי או מבול עולמי?  2
  מאוניברסיטת קולומביה סברה, כי אגדות המבול קשורות1בסוף שנות התשעים העלו הגאולוגים ויליאם ריאן וולטר פיטמן

 למעשה לאֵרוע פריצת מיצרי הבוספורוס בסוף עִדן הקרח. הטענה היתה, כי בעידן הקרח הים השחור לא היה כלל ים אלא
 ימה מתוקה, המנותקת מן הים התיכון. עם עליָת מפלס הים הכללית, כתוצאה מהמסת הקרחונים בסוף עידן הקרח, מפלס
 הים התיכון עלה בהדרגה ונוצר הפרש בין המפלס שלו לבין מפלס הימה השחורה. בשלב מסוים, מֵי הים התיכון פרצו
 דרך, מה שמוכר בימינו כמיצרי הבוספורוס ומילאו את הים השחור באֹפן מהיר ופתאומי. ריאן ופיטמן שיערו, כי פריצת

מיצרי הבוספורוס הביאה להצפתם של עשרות אלפי קילומטרים רבועים של מישורים פוריים סביב הים השחור.

 מיצרי הבוספורוס בתורכיה מחברים את הים השחור לים התיכון. רוחב המיצרים קילומטרים ספורים ועומקן המינימלי כמה
 עשרות מטרים בלבד. בעידן הקרח המיצר היה יבש והים השחור היה בעצם ימה מתוקה ומנותקת. על פי ריאן ופיטמן, פריצת

המיצרים בתום עידן הקרח היא המקור למיתוס המבול.

)    3  באדיבות נאסא  , תצלום הלוין 2Amirki, תרגום המפה: NormanEinstein(יוצר המפה: 

  נעשה מחקר גאולוגי וארכאולוגי מקיף על התאוריה של ריאן ופיטמן. המחקר הוכיח, כי הים השחור1999-2000בשנים 
  שנה. אז עשרות אלפי קילומטרים רבועים אכן הוצפו במהירות ובפתאומיות.7000אכן היה ימה מתוקה עד לפני כ-

 הממצאים המדהימים ביותר היו שרידיהם של ישובים נאוליתים על קו החוף הקדום. נִתן לקרוא על כך בהרחבה באתר
 . בעברית, פורסמו באתר "הידען"Ballard- The Black Sea. The Search for Noah's flood( 4נשיונל גאורפיק (

 . ריאן ופיטמן עצמם כתבו בהמשך את הספר רב התשבוחות2000-2009כמה כתבות מענינות בנושא במהלך השנים 
"המבול של נוח" על מחקרם. הספר תֻרגם לעברית והוצא לאור על ידי עם עובד.

 , התֵאוריה של ריאן ופיטמן זכתה להכרה נרחבת באקדמיה כהסבר האולטימטיבי ל"מיתוס" המבול. גם2000החל משנת 
אני, חובב מדע מושבע ואתאיסט (לשעבר), נשביתי בקסמיה של תֵאוריה זו...

 מזה זמן רב מדענים וחוקרים שונים נִסו לקשר את המבול למגוָן הצפות אזוריות שונות מתקופות שונות. חלקן תואמות
 פחות או יותר את התֵארוך המצופה על פי התורה (במהלך האלף השלישי לפני הספירה) וחלקן מתיָחסות להצפות קדומות

 ) סקר פרופ' משה קווה (נשיא2001בהרבה (כמו ההצפה בים השחור). בדף השבועי לפרשת נח (שנת ה'תשס"ב, 
 אוניברסיטת בר-אילן) בתמציתיות את המחקר, שנעשה בתחום המבול עד אז. בין היתר הוא סקר גם את התֵאוריה

 והממצאים הנוגעים להצפת הים השחור. לרוב, המבול נתפס באקדמיה (וממשיך להיתפס בעת כתיבת שורות אלו) כהצפה
 אזורית בלבד. הִסבה העִקרית לכך הִנה העדר היכולת להסביר באֹפן מדעי הצפה עולמית עד לרומו של הר אררט (אתר

1 William Ryan and Walter Pitman
2 http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :Black_Sea_map_he.png  
3  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=4466
4  http://www.nationalgeographic.com/blacksea

http://www.nationalgeographic.com/blacksea/
http://www.nationalgeographic.com/blacksea/
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=4466
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=4466
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=4466
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Black_Sea_map_he.png
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 מנוחת התבה). שוב ושוב טוענים המדענים, כי אין בעולם די מים וכן כי אין ראיות גאולוגיות וארכאולוגיות להצפה
מסיבית שכזו.

 בנוסף לטענות הרגילות, פרופ' משה קווה התיָחֵס גם לכמה מקורות בדברי חז"ל, שעשויים לרמֹז, כי המבול אכן היה
אזורי:

 כבר בדברי חז"ל יש ייצוג לתפיסה, שהקפו של המבול היה מקומי. לפי ר' יוחנן (זבחים קיג, ע"ב), בארץ ישראל לא ירד"
 המבול. וב"תורה תמימה" כתוב: “ומה שתפס בבל יותר מאדמת כל העולם שנטבע במבול, צ"ל ע"פ מסכת זבחים שם דלכן
 נקראת בבל בשם שנער, על שם שכל מתי המבול ננערו שם. והביאור הוא מפני שהיא עמוקה מאוד, ולכן נקראת בשם

 מצולה.” בתודעת חז"ל בבל היא כל העולם, כפי שעולה למשל מפרקי דרבי אליעזר (הוצאת חורב, פרק י, ד"ה בשישי):
“שהיו כל הבריות יושבין במקום אחד יראים ממי המבול ונמרוד היה עליהם מלך, שנאמר ותהי ממלכתו בבל".

)5), אוניברסיטת בר-אילן2001י לפרשת נח (שנת ה'תשס"ב, הדף השבוע(מתוך 

  כל כך, שנִתןהמדויָקאישית, התקשיתי לקבל כי תֵּאוריה כלשהי מּתֵאוריות ההצפה האזוריות אכן תואמת את הּתֵאור 
בפרשת נח ובפרט את הפסוקים הבאים:

 חמש עשרה אמה מלמעלה גברו השמים. כל ההרים הגבהים אשר תחת כל“והמים גברו מאֹד מאֹד על הארץ ויכֻסּו 
"המים ויכֻסּו ההרים.

(בראשית, פרק ז', פסוק י"ט-כ')

 ומה לגבי דברי חז"ל האמורים? הדברים אינם כה חד משמעיים, כפי שהוצגו בציטוט (מתוך הדף השבועי). למעשה, היתה
 מחלוקת מתמשכת בשאלה האם ארץ ישראל אכן הוצפה (ואם היא אכן הוצפה באיזו מידה היא הוצפה?). האם ירד בארץ
 ישראל גשם, או שהיא רק הוצפה מן המים, שזרמו אליה מסביב? האם תושבי הארץ נהרגו כתוצאה מן ההצפה או מן החֹם

 המשויָך למבול וכן הלאה... כנהוג במדרשים, המחלוקת לא הוכרעה באֹפן חד משמעי, כיוון שלא היה כל צֹרך מעשי
בהכרעתה. 

 תיאר מחלוקת זו (בפרושו לבראשית ח': י"א) וציטט מפרקי רבי אליעזר (פרק כ"ג) את המשפט המסכם הבא: הרמב"ן

". ארץ ישראל לא ירד עליה מֵי המבול מן השמים אלא נתגלגלו המים מן הארצות ונכנסו לתוכה“

 אם משלבים זאת יחד עם פרושיהם של רש"י ואבן עזרא (לבראשית ז': י"ט - כ') אז ברור, כי פרשנים אלו (הנחשבים
:רש"י ולא אזורית. כך כתב עולמיתכגדולי פרשני התנ"ך) גרסו בהצפה 

”.לאחר שהשוו המים לראשי ההרים ההרים. כל גֹבה כלחמש עשרה אמה מלמעלה. למעלה של  “

: אבן עזראוכך כתב 

  הר גבוהכלמאֹד מאֹד. פעמים שאין לרֹב ממנו. וכן אחר שאמר ויכֻסו כל ההרים הגבֹהים למה אמרו ויכֻסו ההרים. וכן פירוש “
.” כֻסה במים, וחמש עשרה אמה כֻסו ההרים הנזכרים

 אני לא רואה כיצד ניתן לפרש מכאן, שהמבול היה אזורי. אפילו ארץ ישראל הוצפה (למרות שלא ירד עליה הגשם
במישרין)...

   ) מניחות מלכתחילה  2010  למעשה כל הּתֵאוריות האזוריות, כולל הצפת הים השחֹר (שבה נטיתי אף אני להאמין עד 
  זה מובן. קשה להאמין על סמך העולם המֻּכר לנו כיום כיצד מפלס הים גאה עד כדי כך, שההריםשהּתֵאור התנ"כי מוגזם.
ם מתחת לפני הים. לאן נעלמו כל המים? האם יש בעולם מספיק מים לאֵרוע שכזה?הגבוהים ביותר שקעו ּכֻל

5  http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/noah/kav.html

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/noah/kav.html
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/noah/kav.html
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 המעיֶן בפרשת נח ימצא שם תאורים ארֻּכִים מאֹד ומדויָקים, הנוגעים לשלביה השונים של ההצפה, מקורותיה, משכה,
 המפלס שלה וכן הלאה... מהּכרותי את התורה, היא תמציתית באֹפן מדהים בכל הנוגע לתאורים פיסיים. אם היא טורחת

 לפרט כל כך בעניָן מסויָם, הרי שזה משום שהמחבר רצה להעביר מסר ברור וחד משמעי לקורא. הוא עשה את כל המאמץ
לתת לקורא את המידע המדויָק ביותר, על מנת להדגיש את אמיתות האֵרוע.

 עתה השאלה היא: האם נִתן להסביר בכלים המדעיים, הנמצאים ברשותנו כיום, אם וכיצד יכלה הצפה שכזאת להתרחש?
אם כן, לאילו ממצאים עלינו לצפות וכיצד נִתן להוכיח או להפריך את קיומה?

  . שלבי המבול  3
 למעשה, התורה דאגה לתת לנו בפרטי פרטים את כל המידע הדרוש להבנת התהליך הפיסיקלי שהתרחש. ניתן לדלות מידע

 רב מן התורה ומדרשיה. בחלק מן הנושאים נראה, כי קיֶמת הסכמה רחבה בין הפרשנים ובחלק מן הנושאים קיָמות
 מחלוקות מהותיות. אולם, על מנת לפצח את החִדָה הפיסיקלית של המבול, אין צֹרך בשלב ראשוני זה לרדת לעֹמקו של כל
 פסוק (ובפרט אין צֹרך להתעמק במחלוקות ולנסות להכריע ביניהן). אסתפק רק בהגדשת החלוקה של התרחיש התנ"כי

לשלושה שלבים פיסיקליים מהותיים, הנבדלים זה מזה באֹפן חד.

:   : ארבעים יממות של גשם רציף  1  שלב 

  ואז ירד גשם רציף” (בראשית ז': י"א). ...נבקעו כל מעינות תהום רבה וארֻּבֹת השמים נפתחו.המבול החל ביום שבו "
". (בראשית ז': י"ב). ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה" יממות:40במשך 

:    יממות בהן המים "גברו" על הארץ  150  :   2  שלב 

 ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וִירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ. ויגברו המים וִירבו מאֹד על הארץ ותלך"
 והמים גברו מאֹד מאֹד על הארץ ויכֻסו כל ההרים הגבֹהים אשר תחת כל השמים. חמש עשרה אמה  התבה על פני המים.

" מלמעלה גברו המים ויכֻסו ההרים...ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום.
(בראשית ז': י"ז-כ"ד) 

 אך הוא היממות הראשונות הגשם אולי לא היה רציף, 40 יממות. לאחר 40טעות נפוצה היא לחשוב, שהגשם נמשך רק 
 , מפלס150. למעשה, על פי רש"י ואבן עזרא מפלס הים רק המשיך לעלות ביתר שאת. ביממה ה- לא בהכרח פסק לגמרי

  אמה מעל לפסגתו! לעֹמת זאת, על פי הרמב"ן עיקר העליָה במפלס15ָסה את אפילו את ההר הגבוה ביותר בעולם- ּכִהמים 
 למבול. 150 היממות הראשונות, אך המפלס לא החל לרדת עד ליממה ה-40הים כבר התבצעה במסגרת 

  היממות כוללות בתוכן את ארבעים יממות הגשם מן השלב הראשון? בנושא זה היתה מחלוקת  בין רש"י150האם 
  בתוכןכללו היממות 150 יממות הגשם הראשונות. מנגד, על פי הרמב"ן, 40 ל-נוספו היממות 150לרמב"ן. על פי רש"י 

  היממות הראשונות. לפי שעה, אין צֹרך שנתעמק בפרטי מחלוקת זו. מה שחשוב הוא עצם ההבנה, שמפלס הים40את 
  יממות הינם כחמישה חֹדשים. המים אם כך "גברו" על150עלה, הציף את כל העולם ולא החל לרדת לפני תום שלב זה. 

 חֹדשים!5-6הארץ 

:  : הירידה השקטה והממושכת של מפלס המים (כחצי שנה)  3  שלב 

שלב זה מתחיל כאשר רוח מסתורית עוברת על הארץ (כינוי לכדור הארץ כולו) והסערה פוסקת:

 ”ויזכר ה' את נח... ויעבר ה' רוח על הארץ וישכו המים. ויסכרו מעינות תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים. “
(בראשית ח': א'-ב').

 'ויעבר ה' רוח'. רוח תנחומין והנחה עברה לפניו. 'על הארץ'. על עסקי הארץ. 'וישכו'. כמו: (אסתר ב') 'כשוךרש"י מפרש: “
 חמת המלך'. לשון הנחת ֵחמָה. 'ויסכרו מעינות'. כשנפתחו כתיב 'כל המעינות' וכאן אין כתיב 'כל', לפי שנשתירו מהם אותן
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 שיש בהם צֹרך לעולם, כגון חמי טבריה וכיוצא בהן. 'ויכלא'. ויִּמָנַע, כמו: (תהלים מ') 'לא תכלא רחמיך', (בראשית כ"ג) 'לא
יְִכלֶה ממך".

 ויעבר ה' רוח'. הֶעֶבִירו ּתָמיד. 'וישכו המים'. וינוחו ולא גברו. וכן וחמת המלך שככה...'ויסכרו' כמואבן עזרא מפרש: “'
”ויִּסְָגרּו... 'ויכלא הגשם'. נכלא בתוך האוצר.

 אם כן, נראה כי הים סער עד שלב זה ואז, כאשר עברה רוח על הארץ, פני הים נרגעו. חשוב מאֹד לשים לב, כי מרגע זה
חדל הגשם (“ויכלא הגשם") וכן נעצרה פריצתם של מעינות תהום (“ויסכרו מעינות תהום")! ארוע זה התרחש ביממה ה-

 ומהווה גבול ברור וחד בין השלב השני לשלב השלישי. 150

  ימים אחרי כן (על פי רמב"ן)73מיום זה ואילך מפלס המים ירד בהדרגה. תבת נח נחה על הרי אררט (בראשית ח': ד'), 
  ימים פתח נח את חלון התבה ושלח את העורב (שלא מצא מנוח לכף40נראו ראשי ההרים (בראשית ח': ה'), לאחר עוד 

 רגלו!), שבוע אחרי כן שלח את היונה בפעם הראשונה (גם היא לא מצאה מנוח לכף רגלה) ורק בתום שבוע נוסף מצאה
 היונה את ענף הזית המפורסם. בסך הכל אנו רואים, כי מפלס המים אמנם הלך וירד, אך תהליך החשיפה המחודשת של פני

" (בראשית ח': י"ג).חרבו פני האדמה וחצי חֹדשים מתחילת המבול נאמר כי "10 חֹדשים. רק כ- 4-5 לפחותהאדמה נמשך 

 שלושת שלבי המבול העיקריים הם:לסיכום

: ארבעים יממות של גשם רציף.1שלב •
 כלול בתחילת שלב זה.1 יממות בהן המים גברו על הארץ. יתכן ששלב 150: 2שלב •
: הירידה השקטה והממושכת של מפלס המים (כחצי שנה).3שלב •

 כל תאוריה פיסיקלית, המתיָמרת לתאר את המבול באֹפן מדויָק, חייבת תחִלָה להסביר כיצד התרחשה הצפה כלל-עולמית
וכן לקיים את שלושת השלבים הנ"ל על פי סדרם ומשכם.

  . האם ניתן להסביר את המבול כמגה-צונמי?  4
 מן התֵאור התנ"כי נִתן להבין, שהמבול היה תהליך ממושך. ההצפה היתה הדרגתית וכך גם נסיגת המים. קראתי השערות,
 שעל פיהן המבול היה צונאמי. צונאמי "רגיל" נוצר מרעידת אדמה חזקה ואינו מרים את מפלס הים ביותר מכמה עשרות
 מטרים (לכל היותר). לכן, אין הוא יכול ליצֹר הצפה כלל עולמית. לעֹמת זאת, פגיעת אסטרואיד באחד האוקינוסים עשויה

ליצור "מגה-צונמי", שישטוף את העולם או חלקים נרחבים ממנו. האם ניתן להסביר את המבול התנ"כי כמגה-צונמי?

 ספֵרה (המוכרת לכֻלנו) הינהאטמוהגאולוגים מחלקים את כדה"א ל"ספֵרות" ("ספֵרה" ביונית הִנה מעטפת כדורית). ה
 הספֵרה הגזית, העוטפת את פני כדה"א ("אטמוס" ביוונית הוא "גז" או "חֹמר נדיף"). בדומה לכך, כיוָן שמרבית כדור

  (הידרו- מים ביוונית) כספֵרה (בלתי שלמה) של האוקיאנוסים, הימים,ספֵרה"הידרוהארץ מוקף במים, הגדירו את ה"
 מטרים מתחת לפני הקרקע).2000האגמים, הנהרות ומי התהום (עד לעומק של 

 כיום, כשלושה רבעים משטח פני כדור הארץ מוקפים במים (אוקיאנוסים וימים). באֹפן מֻגזם ולא מידתי, ההידרוספֵרה
מומחשת באיור הבא באמצעות הפס הכחול העוטף את "ארץ”:

כדור הארץ וההידרוספֵרה במצב רגיל

ארץ

יבשה חשופה



10

 . בחודשי המבולהדרגתית וממושכתכפי שהסברתי קודם, נסיגת המים (בשלב השלישי של המבול) מתוארת כנסיגה 
 האחרונים הים לא סער ורגש אלא דוקא שקט ודמם. לכן אני מסיק, כי רק הצפה עולמית, המתבטאת בתוספת עצומה (אך
 חולפת) של מים להידרוספֵרה, יכולה להתאים במדויָק לתֵאור התנ"כי. האיור הבא ממחיש (באֹפן ֻמגזם ולא מידתי) את

התפיחה של של ההידרוספירה (השווה לאיור קודם):

כדור הארץ וההידרוספֵרה התפוחה במבול

 פגיעת גוף שמימי גדול (דֻגמת אסטרואיד) באחד האוקיאנוסים היתה יכולה לגרום למגה-צונמים (ראה המחשה באיור
 הבא). כלומר לגלי ענק, שהתפשטו במהירות גבֹהה ושטפו שטחי יבשה נרחבים. ההתנגשות עלולה היתה גם לגרום
 לזעזועים בקרום כדה"א, שלוו ברעידות אדמה חזקות במיוחד. אלו מצִדם יכלו לגרום לצונמים נוספים בהמשך. אך

 לכאורה, כמות המים הכללית בהידרוספירה לא היתה אמורה להשתנות בתרחיש זה. ההידרוספֵרה לא היתה תופחת אלא
 "רק" חווה זעזועים, המעבירים כמות מים כזו או אחרת מאזור לאזור. בנִגוד למתֻאר בתורה, אופיָן של השטפונות אמור

 היה להיות סוער וגועש לאֹרך התופעה כולה, הגלים הראשוניים היו אמורים להיות הגבוהים ביותר והשטפונות היו אמורים
 לדעוך בהדרגה. איני מצליח לדמיֵן כיצד התנגשות מעין זו יוצרת הצפה, המספקת את מאפיני השלב השלישי (השקט

והממושך) של המבול.

 פגיעת אסטרואיד בכדור הארץ יוצרת מגה-צונמים, אך אינה מתפיחה את ההידרוספֵרה. לכן, תרחיש זה אינו מספק את השלב
השלישי של המבול ואינו יכול (לבדו) להסביר את המבול.

  . האם ניתן להסביר את המבול כגאות קיצונית של האוקיאנוסים?  5
 כֹח המשיכה של הירח יוצר בשגרה גאויות קלות בימים ובאוקיאנוסים. אם גוף מסיבי (דוגמת אסרואיד גדול או כוכב לכת
 אחר) חולף בטווח קרוב מאֹד לכדור הארץ (בסדר גודל של המרחק לירח או אף פחות מכך), גם הוא צפוי ליצֹר כוחות
 גאות ושפל. עֹצמת הגאות והשפל תלויה במסה של הגוף ובמרחק, שבו הוא חולף מאיתנו. ככל שהגוף יהיה מסיבי יותר

 ויחלוף קרוב יותר, כן הוא צפוי לעורר גאות חזקה יותר. לכן, היו מי שהעלו בעבר את הרעיון, כי חליפה מעין זו יצרה כוח
גאות ושפל בעֹצמה כה גדולה, עד כי היא שטפה את היבשות וכיסתה את ראשי ההרים.

 . למרות שמטרתוהפיסיקה של כוח הגֵאות והשפלכדי להבין מדוע גם הסבר מעין זה אינו מספק, עלינו להבין מעט את 
 יש להסבר הבאהראשונית של הסבר זה היא לשלול את התאוריות, המקשרות את המבול לחליפה קרובה של גוף שמימי, 

. ההסבר מובא בכוונה בשפה עממית וציורית...חשיבות רבה להמשך המחקר הנוכחי וכדאי להבינו

  הִנו (כידוע) כוח מושך, שגופים בעלי מסה מפעילים אלו על אלו. זהוכֹח הכבידהכֹח המשיכה של הירח ִהנו "כֹח כבידתי”. 
 הכֹח, שבזכותו אנו נמשכים לכדור הארץ ואיננו מסתכנים בקפיצה לחלל החִצון בכל פעם, שאנו מנטרים להנאתנו. לאותו
 כֹח יש גם תפקיד חשוב (אך לא בלעדי) בקיום המסלולים היציבים של כוכבי הלכת סביב השמש ושל הירח סביב כדור

ארץ

ארץ

יבשה טבועה
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 הארץ. אילו היינו עוצרים את הירח ואת כדור הארץ במקומם בחלל ואז עוזבים אותם, הם היו נמשכים זה לזה והירח היה
 מתרסק על פני כדור הארץ במהירות. למזלנו, יש לירח מהירות ראשונית בכיוון ניצב לכדור הארץ. עצם קיומה של

 . הכֹח הצנטרפוגלי ִהנו הכֹח, שאנו מרגישים, כאשר אנוהכֹח הצנטרפוגלי”מהירות זו יוצרת כוח נגדי ומאזֵן בדמות "
 נוסעים בעיקול. זהו הכֹח השואף לזרוק את הגוף המסתובב אל מחוץ למסלול סיבובו. זהו אותו כֹח, שבזכותו אנו יכולים

לבצע ִהפוך מלא ברכבת ההרים בלונה פארק מבלי שנִפול.

 הכֹח הצנטריפוגלי הוא הכֹח, השואף לזרוק אותנו אל מחוץ למסלול בעת נסיעה בעיקול. בזכותו אנו מסוגלים לבצע היפוך
מלא ברכבת ההרים בלונה פארק מבלי ליפול.

Boris23(6(מקור: 

 באיור הבא אני מנסה להמחיש כיצד מסלול הירח נשמר יציב בזכות האיזון בין הכוחות הפועלים עליו. האיזון נוצר
 במסלול, שבו עֹצמת הכֹח הצנטרפוגלי משתווה לעֹצמת הכֹח הכבידתי (העֹצמה מומחשת באיור באמצעות אֹרכם השווה של

החיצים).

 הירח נותר יציב במסלולו סביב כדור בארץ בזכות האיזון בין כֹח הכבידה (שכדור הארץ מפעיל עליו) לבין הכֹח הצנטרפוגלי
הנובע מעצם תנועתו.

 עֹצמת הכֹח הכבידתי, שגוף אחד מפעיל על גוף שני תלויה במסה שלו ובמרחק שלו. ואם בירח עסקינן, עֹצמת כֹח הכבידה,
 שהירח מפעיל על כל גוף בכדור הארץ תלויה במסת הירח (נתון קבוע) ובמרחק של הירח מאותה נקודה (נתון המשתנה

  באיור הבא),Aכתלות במיקום הגוף על פני כדור הארץ). אדם, אשר עומד בצִדו של כדור הארץ, הפונה לירח (נקודה 
  באיור הבא).B קילומטרים (קוטר כדור הארץ) מאשר חברו, העומד בצד המנוגד (נקודה 12,700קרוב יותר לירח בכ-

 לכן, כֹח המשיכה, שהירח מפעיל על אדם, העומד בצד הפונה לירח, גדול יותר מאשר כֹח המשיכה, המופעל על אדם,
 D ו-Cהעומד בצד המנוגד של כדור הארץ. על אנשים, שיעמדו באזורים אחרים על פני כדור הארץ (כמו למשל בנקודות 

באיור הבא), יפעיל הירח כוח כבידה בעֹצמת ביניים כלשהי, כתלות במרחקם ממנו.

  מסמנים את כֹח המשיכה הכבידתי,החיצים הכחוליםבאיור הבא הירח מסומן כעִגול אפור, כדור הארץ הוא העִגול הצהֹב. 
 ) או בלִבה שלו (החץ שאינו מסומן). ככל שהחץ הכחול ארֹךA,B,C,Dשהירח מפעיל בנקודות שונות על פני כדור הארץ (

6  http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :Rollercoaster_Tornado_Avonturenpark_Hellendoorn_Netherlands.jpg  

ארץ כוח כבידהירח כוח צנטרפוגלי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Rollercoaster_Tornado_Avonturenpark_Hellendoorn_Netherlands.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Rollercoaster_Tornado_Avonturenpark_Hellendoorn_Netherlands.jpg
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יותר, כך הירח מושך את הגוף הנמצא שם (לדֻגמא בני אדם או מים בים...) בעֹצמה גדולה יותר.

המחשה כיצד נוצר כֹח הגאות והשפל (חיצים אדומים) כתלות בעצמת כוח המשיכה של הירח (חיצים כחולים)
Eman( 7(מקור:  

 החיצים הכחולים בציור הנ"ל אמנם ממחישים את ההפרשים בין עֹצמות הכֹח הכבידתי, שהירח מפעיל בנקודות שונות על
 . כוחות הגאות והשפל מבוטאים באיור הנ"להם לא מבטאים הלכה למעשה את כוחות הגאות והשפלפני כדור הארץ, אך 

 . מדוע? בשפה ציורית, זאת משום שכל גוף בכדור הארץ "צריך" לקחת בחשבון, שהואהחיצים האדומים דוקא באמצעות
 . למרות חופש התמרון היחסי של גופים כאלו ואחרים בתוך כדור הארץ, הכדורהשלםעצמו עדיִן חלק מכדור הארץ 

 בכללותו עדיִן מגיב כחטיבה אחת למשיכת הירח. לשם המחשה, דמיֵנו, כי אתם מנסים למשוך את חברכם עם גומיה
 (שאינה נקרעת בקלות... ראה באיור הבא). בתחילה אתם מושכים ומותחים את הגומיה, אך חברכם נשאר במקומו. רק אם
 תפעילו די כוח הוא יתחיל לזוז יחד אתכם. במצב זה, כאשר חברכם נשרך אחריכם, הגומיה תשאר מתוחה. כיוון שהגומיה
 מתוחה, המרחק ביניכם לבין חברכם גדול עתה יותר מאשר במצב ההתחלתי. חברכם מצידו רוצה להשאר מאחור, אך

בסופו של דבר הוא קשור אליכם עם הגומיה. לכן, הוא חייב לנוע יחד אתכם...

האיש השמאלי מתחיל למשוך את הימני בגומיה...

רק לאחר שהופעל די כוח (והגומיה נמתחה מספיק) מצליח האיש השמאלי להזיז את חברו הימני...

 , שהירח מפעיל על גוף כלשהו (ליתר דיוק על יחידת מסה כלשהי) בכדור הארץ, מומחשת באיורעֹצמת המשיכה הממוצעת

7  http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :Moon_Earth_Tidal_Forces.png  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Moon_Earth_Tidal_Forces.png
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Moon_Earth_Tidal_Forces.png
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 הקודם (לפני איור הגומיה) באמצעות החץ הכחול (והלא מסומן), שבמרכז כדור הארץ. זוהי בעצם עֹצמת כֹח המשיכה
 ) היו נתונות לה אילו היו ממוקמות במרכז כדור הארץ. כֹח הגאות והשפלD אוA,B,Cהירחי, שכל מסה בכל נקודה (

  בין הכֹח, שהירח מפעיל באותה נקודה, לבין עֹצמת המשיכה הממוצעתההפרשבנקודה מסוימת בכדור הארץ ִהנו למעשה 
 הפועלת על כדור הארץ באֹפן כללי. בדוגמה של הגומיה, ברור כי אילו היה האיש הימני נע יחד עם חברו השמאלי בדיוק
 באותה מהירות, לא היה צריך כלל להפעיל כֹח על הגומיה והמרחק ביניהם היה נותר זהה. ההפרש במהירויות ההתחלתיות

  זה, שהביא לכך שהשמאלי נאלץ למשוך את הימני, הגומיה נמתחה והמרחק ביניהם גדל. באֹפן דומה (אםהואשל האנשים 
 ... הגופיםמתיחה של כדור הארץ עצמוכי לא זהה) ההפרש בכֹח המשיכה הירחי בנקודות השונות על פני כדור הארץ יוצר 

  גאות.A נמשכים אל עבר הירח חזק יותר מאשר הגופים בכל נקודה אחרת על פני כדור הארץ. לכן יש בנקודה Aבנקודה 
    דומה  B  גוף בנקודה  מאשר בכל נקודה אחרת על פני כדור הארץ. לכן, פחות נמשכים אל עבר הירח Bהגופים בנקודה 

! B. השתרכות זו יוצרת גאות גם בנקודה לאדם הימני, שמשתרך מאחור

  נובע מכך שכֹח המשיכה הירחי הִנו בכיוון אלכסוני (ביחס לציר המחבר את כדור הארץ והירח) עםD ו-Cהשפל בנקודות 
 נטיה לכיוון מרכז כדור הארץ. ההפרש בין עֹצמת המשיכה הממוצעת, שהירח מפעיל על כלל כדור הארץ לבין העֹצמה

  של כדור הארץ לירח היאהממוצעתהמופעלת בנקודות אלו מקזז כמעט לחלוטין כל השפעה אופקית. אך כיוון שהמשיכה 
  של כֹח המשיכה הירחי בנקודת אלו. הכֹחהאנכיתאופקית בלבד (על הציר ירח-ארץ), אין גורם, שיכול לקזז את ההשפעה 

שנותר (לאחר הקיזוז), מומחש בחץ האדום ככֹח שֶפֶל, הדוחף לכיוון מרכז כדור הארץ.

 עתה, לאחר שהבנו (כך אני מקוה) את עקרונות הפיסיקה של גאות ושפל, נחזור לעניָננו. מדוע המבול התנ"כי לא נגרם אך
ורק מחליפה קרובה של גוף שמימי (אסרואיד, כוכב שביט או כוכב לכת אחר)?

. כיוָן שהתקרבות של גופים שמימיים הינה ארוע קצר מועד (בדרך כלל) ואילו המבול נמשך חֹדשים רבים.1

 . כיוון שגאויות כה חזקות היו גורמות לים לגאוש (זרמי גאות ושפל חזקים) ואילו במבול התנ"כי מתוארים בשלב2
 חֹדשים של ים שוקט ורוגע.4-5השלישי 

 . כיוון שגלי הגאות נוצרו (כביכול) מתוך מאגר המים הקיָם כבר בהידרוספֵרה. אך מאגר זה אינו מספיק לשם יצירת3
הצפה עולמית יציבה כמו זו, המתוארת במבול התנ"כי.

 אם כן, כל שעשינו עד כה היה לשלול שני רעיונות פופולריים קודמים באשר למהותו של המבול התנ"כי. הסברתי מדוע
 לא ניתן להתאים את המבול התנ"כי עם תרחיש של התנגשות אסרואיד (ויצירת מגה-צונמים) או עם תרחיש של חליפה
קרובה של גוף שמימי מסיבי (היוצר גיאויות עצומות). האם אנו עומדים עתה במבוי סתום? הבה נחזור לתורה עצמה...

  . רמזים למהות האמיתית של המבול?  6
 נכתב בתורה, כי ההצפה נבעה הן מפתיחתן של "ארֻבֹת השמים" והן מבקיעתן של "מעינות תהום רבה”. יהיו אשר יהיו

  בהצפה דו-ּכִוונית: הן מן השמים והן מן הארץ (התהומות). ההצפהמדֻּבָר"ארֻבֹת השמים" ו"מעינות תהום רבה”, ברור כי 
 הדו-כוונית לא נפסקה בבת אחת אלא בתהליך הדרגתי וממושך. יתרה מכך, גם לאחר שה' סכר את "מעינות התהום" ואת

  נמשכה כשנה.ֻכּלָה חֹדשים לפחות!). ההצפה 4-5"ארֻּבֹת השמים”, עבר זמן רב, עד שהמים נעלמו מן הארץ (עוד 
 ) וששת או שבעת החֹדשים שאחריהם התאפינו במעין שקט2 ו-1חמשת או ששת החֹדשים הראשונים היו סוערים (שלבים 

 ). מדוע נמשכה ההצפה זמן8” בעמוד שלבי המבול- ראה סעיף “3שאחרי הסערה, ללא גשם, רוח או גלים קשים (שלב 
כה רב ולאן המים נעלמו?

 "ארֻּבֹת השמיםהשאלה המכרעת לפִצוח החידה הפיסיקלית של המבול היא האם אנו מבינים מהן "
ו"מעינות תהום רבה"? 

 לכאורה, נשמע הגיוני להניח, שמעינות התהום הן ֵמי התהום. בימי קדם הרי ראו כיצד המים נובעים מן האדמה וכן ידעו
 לחפֹר בארות ולהגיע למֵי תהום. אנו רואים, כי כמעט בכל מקום על פני האדמה, שבו חֹפרים או קֹדחים מגיעים בסופו של

 ? דעתי” ולא רק ממעינות "תהום”רבהדבר למֵי תהום. אך מדוע מציֵן המחבר המקראי, כי המים נובעים ממעינות "תהום 
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 היא, כי הוא עושה זאת על מנת להבהיר, שלא מדובר כאן בֵמי התהום הרגילים, אלא במים, שנשאבו בתופעה כלשהי לפני
 ! לנִסוח זה יש חשיבות בהמשך, ביחוד לאור העֻבדה, כי המחקרים הגאולוגים מלמדים, שבקרום כדוררבהאדמה מעֹמק 

 הארץ אין די מֵי תהום על מנת לגרום להצפה האמורה. על מנת להתקדם הייתי חיָב להניח בשלב זה "הנחת עבודה", שנִתן
לנסחה כך:

 : במעמקי כדור הארץ (ב"תהום רבה") אכן מוכלים כמויות עצומות של מים, אשר יכולותהנחה עבודה
להציף את העולם כולו, בדיוק כפי שמתואר בתורה.

להנחה זו אציג בפרקים הבאים ראיות גאולוגיות תומכות...•

 בהנחה, כי המים אכן מצויים אי שם במעמקי הארץ, מה יכל לגרֹם להם להִשָאֵב או להתפרץ פתאֹם אל פני השטח? על מנת
  להתבונן מחדש בהגדרה (הלכה למעשה) שללענות על שאלה זו עלינו להבין עתה מהן "ארֻּבֹת השמים"... לשם כך כדאי

המושג "שמים" בספר בראשית:

 ויאמר ה'  יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש ה' את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים"
”אשר מעל לרקיע ויהי כן. ויקרא ה' לרקיע שמים...

(בראשית א': ו'-ח')

”ויאמר ה' יהי מאֹרֹת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה...“
(בראשית א': י"ד)

  השמים" מכיל בתוכו גם את המאֹרֹת. כלומר, אתרקיע וה' קרא לרקיע "שמים". אבל "מבדיל בין מים למיםה"רקיע" 
 מה "רקיע" ו"שמים" הוא בעצם האטמוספֵרה של כדור הארץ. אך כיוםהשמש, את הירח ואת הכוכבים. מה שאנו מכנים 

  החלל ּכֻלֹו? בוודאי! הרי מה עושה החלל אם לא לשמששמכונה בבראשית רקיע ושמים מכיל גם את החלל ּכֻלֹו!
כמבדיל בין כוכב לכוכב, בין שמש לשמש, בין מימן למימן, בין מים למים? מיָד אפרט...

 כמעט כל הכוכבים, שאנו רואים בשמים, ִהנם למעשה שמשות. כלומר, הם דומים באופיָם ובהרכבם לשמש שלנו, אך
 מרוחקים מאֹד מאִתנו ולכן נראים לנו רק כנקודות קטנות ומנצנצות. המרכיב העִקרי של השמשות הינו היסוד מימן. לא
 במקרה אותיות המִלה "מים" מצויות ביסוד המימן. פרודת מים מורכבת מצִרוף של שני אטומי מימן עם אטום אחד של
 חמצן. החלל אם כן מבדיל הלכה למעשה בין רִכוזי מימן (שהם הכוכבים). אפִלו אם נבחן רק את כוכבי הלכת במערכת
 השמש שלנו יסתבר לנו, כי מרבית החֹמר, המרכיב אֹתם, הוא מימן. זאת משום שכוכבי הלכת צדק ושבתאי מורכבים

 ) ושני ענקי הגז הללו מכילים יחדיו9 מימן בחלקים הפנימיים50-67% ו- 8 מימן באטמוספירה80%בעיקר ממימן (כ-
  (ראה באיור הבא). האם יתכן, שזוהי מהות ההבדלה10 מכלל המסה של כל כוכבי הלכת המקיפים את השמש שלנו92%

 בין מים למים, המתֻארת בבריאת הרקיע והמאֹרֹת? האם יתכן, שהמילה "מים" הינה הדרך התנ"כית לבטא את היסוד הנפוץ
מימן? יסוד שקיומו (כחֹמר נפרד) לא היה ידוע למרבית האנשים (אם בכלל) עד לעידן המודרני.

 אם כך, פתיחת ארֻּבֹת השמים משמעו טשטוש ההבדלה, שהחלל עצמו יוצר, בין ל"מים" ל"מים” (או
באֹפן כללי יותר בין חֹמר לחֹמר).

8  Saturn".Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 04 
Dec. 2012 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525169/Saturn/54278/Basic-astronomical-  data  >.

9  Saturn".Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 04 
Dec. 2012 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525169/Saturn/54280/The-interior>.

10  Fortney, Jonathan J.; Nettelmann, Nadine (May 2010), "The Interior Structure, Composition, and Evolution of 
Giant Planets", Space Science Reviews 152 (1-4): 423–447, arXiv:0912.0533, Bibcode 2010SSRv..152..423F, 
doi:10.1007/s11214-009-9582-x

http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11214-009-9582-x
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010SSRv..152..423F
http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://arxiv.org/abs/0912.0533
http://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525169/Saturn/54280/The-interior
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525169/Saturn/54278/Basic-astronomical-data
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525169/Saturn/54278/Basic-astronomical-data
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  מכלל המסה של כוכבי92%השמש וכוכבי הלכת מוצגים בקנה המידה ובסדר האמיתי שלהם. צדק ושבתאי מרכזים יחדיו 
הלכת. ענקי הגז הללו מורכבים בעיקר ממימן, כך שלמעשה החֹמר העיקרי של כוכבי הלכת הוא מימן.

matanya(11  עיבוד לעברית: Adam850(יוצר התמונה: 

  יכול לספק הסבר לפתיחתן של "ארֻּבֹת השמים"?מטח חריג ועֹצמתי של מטאורידיםהאם הפגזתו של כדור הארץ על יד 
 "מטאוריד" (בשונה מ"אסרואיד") בא לתאר גוף שמימי קטן יחסית בגֹדלו ולרֹב בלתי מזיק. כאשר מטאוריד נופל אל תוך
 האטמוספֵרה של כדור הארץ, הוא מתפרק (כתוצאה מן החִכוך עם האוויר) ואנו חוזים בתופעה הקרויה בפי כל "כוכב

 נופל". ידוע כי חלק גדול מן המטאורידים הִנם למעשה גושי קרח. מטאורידים של קרח, החודרים לאטמוספירה מתפרקים
 ומתנדפים בטרם יספיקו לפגוע בארץ. הקרח שלהם הופך לאדי מים ומצטרף למים, המוכלים באטמוספֵרה שלנו. במטח

 עֹצמתי, מים אלו עשויים להתעבות ולהוריד גשם. אחת הנקודות המענינות בתרחיש זה היא שכדור הארץ יכול להיות מֻפגז
 על ידי מטח עצום של מטאורידים, מבלי שפניו ינזקו! לכן, לא נוצרים מכתשים וקרום הארץ לא מחורר.  מכאן נובע,

 שגזים רעילים אינם צפויים בתרחיש זה להשתחרר מבטן האדמה (כפי שקרה לכאורה בעת השמדת הדינוזאורים). רק יורד
גשם. המון גשם! על פי התורה: ארבעים יממות רצופות של גשם! 

 אפשרות נוספת, היא שכדור הארץ נבלע בתוך ענן קוסמי. מעין ענן "אבק" חללי (שכמותו נצפו רבים). אם ענן זה הכיל
 מימן, החדירה של המימן לאטמוספֵרה רווית החמצן של כדור הארץ היתה גורמת להתרכבות המימן עם החמצן, ליצירת

מים וגשם...

תמונות של ענן אבק קוסמי (מימין) ושל מטאוריד החודר לאטמוספירה (משמאל).
(התמונות באדיבות נאסא)

11    http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :HebrewUpdatedPlanets2006.png  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:HebrewUpdatedPlanets2006.png
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 האפשרות הראשונה אינה מחליפה את השניה (ולהיפך). יתכן ואף סביר, כי שתי האפשרויות באו לידי ביטוי יחדיו. עננים
 קוסמיים עשויים להיות מורכבים הלכה למעשה מפיסות חֹמר בגודל של מטאורידים. כלומר, ענן קוסמי עשוי בעצם להיות

ענן של מטאורידים.

 האם אנו מתקרבים עתה לפִצוח החידה הפיסיקלית של המבול? אולי עשינו צעד או שניים בכיוון הנכון, אך לפני שנכריז
 על גיבושה של תֵאוריה מעשית עלינו לשים לב לנקודה הבאה: לא נראה סביר, כי המים מן החלל הם מֵי המבול (לפחות לא
 החלק הארי שלהם)! זאת משום, שמפלס הים ירד חזרה בסופו של דבר קילומטרים רבים. על פי התארוך התנ"כי, המבול
 ֵארע לפני כארבעת אלפים עד חמשת אלפים שנה. על פי העדויות הגאולוגיות מפלס הים כיום שונה מן המפלס בתקופה

 . השינויים הקטנים במפלס המים מיוחסים לשינויים קטנים (יחסית) במסת הקרחונים.12הקדם מבולית רק במטרים בודדים
 אם כך, מהיכן הגיעו המים? ככל הנראה ממקור כלשהו בכדור הארץ עצמו. על פי התורה התשובה ברורה: עיקר המים

 הגיעו מ"תהום רבה", חזרו אליה ומצויים שם גם כיום. מסקנה זו מובילה אותנו שוב לשאלה הבסיסית: מדוע מעינות תהום
ומדוע התרחשה בקיעה זו בתאום מלא עם טשטוש ההפרדה בין כדור הארץ לחלל שסביבו?רבה פתאֹם בקעו 

 הבה נחזור על הנתונים הבסיסיים לאורם של התובנות החדשות. בקיעתן של מעינות תהום רבה התרחשה בו-זמנית עם
פתיחתן של ארֻּבֹת השמים. כלומר, בו-זמנית עם טשטוש ההפרדה בין כדור הארץ לחלל שסביבו או במילים אחרות בו-

 זמנית לבליעתו של כדור הארץ בענן אבק קוסמי. האם הענן עצמו גרם באֹפן כלשהו לשאיבת מֵי "תהום רבה" מן
המעמקים? כיצד יכול ענן אבק קוסמי להשפיע על כדור הארץ מבפנים?

 ענן אבק קוסמי יכול להכיל ריכוזי מסה משתנים. כלומר, אין צֹרך שפיזור המסה בתוכו יהיה אחיד. ההיפך הוא הנכון. צפוי
 כי פיזור המסה שלו תהיה משתנית (אזורים צפופים ואזורים דלילים). כפי שחזית של ענני סערה אינה מורכבת בסופו של
 דבר מענן אחד בודד אלא מצירוף של מאות או אלפי עננים נפרדים, כך ענן אבק קוסמי מורכב מצירוף של הרבה ענני

משנה (ראה צילום לווין של חזית קרה בעמוד הבא). 

 עננים קוסמים יכולים להכיל כמויות עצומות של מסה, שלא היו מביישות שום כוכב. ישנם ענני אבק קוסמי, המכילים כל
 כך הרבה מסה, עד כי מערכות שמש שלמות הולכות ומתגבשות מהן. ענן מרוכז, החולף קרוב מאֹד לכדור הארץ יחולל
 כוחות גאות ושפל בדומה לגוף מוצק (כגון אסטרואיד מסיבי). כזכור, בסעיף הקודם שללתי את האפשרות להסביר את

 המבול התנ"כי כגאות חריגה של האוקיאנוס, בעיקר משום שתרחיש זה אינו מספק הסבר לשלב השלישי של המבול (שלב
 ההצפה השקטה והיציבה). אולם לאותו כֹח, שעשוי לעורר גאות כה חריגה של האוקיאנוס, עשויות להיות גם השפעות

12 Fleming, Kevin, Paul Johnston, Dan Zwartz, Yusuke Yokoyama, Kurt Lambeck and John Chappell (1998). 
"Refining the eustatic sea-level curve since the Last Glacial Maximum using far- and intermediate-field sites". Earth 
and Planetary Science Letters 163 (1-4): 327-342. doi:10.1016/S0012-821X(98)00198-8

ארץ

ח
ל
ל

ח
ז
י
ת

ה
ע
נ
ן

 ריכוז מסה גבוה אך מרוחק
יעורר כוחות גיאות זניחים 
ביחס לריכוז דומה אך קרוב.

הגאות שנוצרת 
מתיחסת בעיקר
 לריכוז המסה 

הקרוב.
כדור הארץ נבלע בענן הקוסמי. 
בתוך הענן יש אזורים בעלי צפיפות

מסה גבוהה יותר (אפור כהה).
 לכדור הארץבקרבהאזור צפוף החולף 

יעורר כוחות גאות חזקים. 

http://dx.doi.org/10.1016%2FS0012-821X(98)00198-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
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נוספות...

 כפי שחזית של ענני סערה אינה מורכבת בסופו של דבר מענן אחד בודד אלא מצירוף של מאות או אלפי עננים נפרדים, כך
 ענן אבק קוסמי מורכב מצירוף של הרבה ענני משנה. בצילום הלווין רואים "חזית קרה" (חזית של ענני סערה) המכסה
 שטחים נרחבים במזרח ארה”ב. ניתן לראות כיצד החזית (המשולה לענן קוסמי) מורכבת מאזורים רבים בעלי צפיפויות

משתנות.
 13)נאסא(מקור: התמונה באדיבות 

 על מנת להבין את כוחם האדיר של כוחות הגאות והשפל נמריא לאחד מירחיו של צדק, שמשך בשנים האחרונות את
תשומת לִּבם של האסטרופיסיקאים והגיאופיסיקאים: אִיו (ראה תמונה משמאל). 

 תמונה של אִיו על רקע כוכב הלכת צדק. בצידו העליון של אִיו ניתן להבחין באור כחלחל. אור זה הוא תוצר של התפרצות
געשית עצומה, שהתרחשה בעת הצילום עצמו.

14(מקור: התמונה באדיבות נאסא)

13  http://goes.gsfc.nasa.gov/pub/goes/100507.conus.jpg
14  NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Goddard Space Flight 

Center.

http://goes.gsfc.nasa.gov/pub/goes/100507.conus.jpg
http://goes.gsfc.nasa.gov/pub/goes/100507.conus.jpg
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 . הירח אִיו מושך במיוחד את תשומת לִבם של המדענים, כיוון שאותרה בו15 ירחים ידועים67, יש לצדק 2012נכון לינואר 
 פעילות געשית חריגה, קיצונית ומתמשכת. פעילות זו משויכת לתנאים מיוחדים, שהירח אִיו נתון בהם. מסלולו של אִיו

  ). ירחים אלו ,בשִלוב עם כֹח הכבידה של צדק עצמו,Europa & Ganymedeמתנודד בין הירחים אירופה וגנימד (
 באיומפעילים על אִיו כוחות גאות עצומים וחריגים. כוחות אלו כה חזקים, עד כי הם מעוותים את קרום הירח עצמו. 

  גאויות עצומות אלו מיָצרות חִּכּוך וחֹם פנימי,   מטרים (לעֹמת נקודת השפל) בזמן גאות!  100  האדמה עצמה מתרוממת כ- 
  . למרות שאיו16המתיך חלקים מן המעטפת של הירח. אי לכך, אִיו מלא בהרי געש, המתפרצים בו בתדירות גבֹהה במיוחד

 חשוף באֹפן קבוע לכוחות גאות ושפל כה עֹצמתיים, הקרום שלו אינו מותך! על פי ההערכות העדכניות הקרום נותר מוצק
 ויציב עד לעֹמק של עשרות קילומטרים. ההתפרצויות הגעשיות משקפות התכה של סלעים, המתרחשת בעֹמק עשרות
 קילומטרים ויותר. כוחות הגאות באיו פועלים לא רק על פני השטח, אלא גם בעֹמק הירח ומניעים תהליכים פנימיים

חריגים.

 מה יקרה לכדור הארץ אם יחשף לכוחות גאות דומים? כיצד יכול תהליך דומה לעורר שחרור מים ממעמקי כדור הארץ?
 על מנת להבין את התשובה, עלינו לחשֵב קודם כמה מים דרושים על מנת לספֵק את תנאי ההצפה של המבול התנ"כי.

אחרי כן, עלינו לנסות ולברר היכן ובאיזה מצב עשויים המים הדרושים (מי "תהום רבה”) להיות...

  . כמה מים?  7
 בסעיף הקודם הסברתי מדוע עיקר המים של המבול הגיעו דוקא מ"מעינות תהום רבה" ולא מן החלל. הנחתי כ"הנחת
 עבודה", כי אי שם (במעמקי כדור הארץ) אכן קיֶמת כמות המים הדרושה למבול. לפני שננסה לענות על השאלה היכן

המים, הבה נעריך כמה מים דרושים מלכתחִלה על מנת לספק את התרחיש התנ”כי...

 " הסקנו, שעל פי התרחיש התנ"כי ההצפה היתה עולמית וראשיהם של כל ההריםמבול אזורי או מבול עולמיבסעיף "
  אמה מעל לפסגתו של ההר הגבוה ביותר בעולם). כיום ההר הגבוה בעולם15הגבוהים בעולם כוסו במים (לכל הפחות 

  כילא סביר, מטרים (מעל פני הים). אך אם המבול הוא תוצר של כוחות גאות עצומים, אזי 8,848הוא האוורסט. גובהו 
מפלס ההצפה אכן הגיעה לפסגת האורסט. מיָד אסביר מדוע... 

  אמה מעל לפסגת ההר הגבוה בעולם (ראה איור15הבה נניח לשם הדיון, כי הארץ אכן הוצפה באֹפן אחיד עד למפלס של 
 קֹדם). בסעיף הקודם הסקנו, כי ההצפה היא מלכתחילה תֹצר לוואי של כוחות גאות חזקים. כוחות גאות אלו גרמו בצורה
 כלשהי לשאיבת מֵי "תהום רבה" ולגאויות קרקע חריגות כמו בירח של צדק איו. ברור כי כוחות גאות כה חזקים גרמו גם
 לגאויות עצומות של הים עצמו. גאויות עצומות אלו הרימו את מפלס הים מאות ואולי אף אלפי מטרים בעת התרחשותם.

  אמה מעל15 האחידהמֶשֶך שלהם היה קצר ביותר (שעות ספורות- בדומה לגאות הירח המוכרת). אילו היה המפלס 
  פסגת ההר היתה מתכסה במאות או אלפי מטרים של מים (ראה באיור הבא).בזמן גאותלפסגת ההר הגבֹה בעולם, אזי ש

  אמה בשיא15תרחיש זה סותר את האמור בתורה! על פי התורה, הכיסוי המירבי של ההר הגבוה בעולם לא היה יותר מ-
15 The Jupiter Satellite Page, Department Of Terrestrial Magnetism, Carnegie Institusion For Science
   http://www.dtm.ciw.edu/users/sheppard/satellites/  
16  Rosaly MC Lopes (2006). "Io: The Volcanic Moon". In Lucy-Ann McFadden, Paul R. Weissman, Torrence V. Johnson. Encyclopedia 

of the Solar System. Academic Press. pp. 419–431. ISBN 978-0-12-088589-  3  .

מים

קרקע

הר
 אמה מעל15הצפה אחידה 

 לפסגת ההר הגבוה בעולם?

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-12-088589-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-12-088589-3
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://www.dtm.ciw.edu/users/sheppard/satellites/
http://www.dtm.ciw.edu/users/sheppard/satellites/
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ההצפה (בראשית, פרק ז, פסוק י"ט-כ). לכן:

 יש להסיק, כי מפלס ההצפה (ללא השפעת הגאות והשפל) היה נמוך מפסגת האוורסט במאות ואולי אף
באלפי מטרים.

  אמה מעל לאוורסט סותר את התורה, כיוון שמכך נובע שהאוורסט כוסה בזמן15 במפלס של אחידהתרחיש של הצפה 
 אמה)...15הגאויות במאות או אלפי מטרים של מים (הרבה יותר מ-

 : מפלס ההצפה מצוי ברמת ביניים. המפלס נמוך במאות ואולי אלפי מטרים מפסגתהתרחיש התואם את התאור התנ"כי
האוורסט, אך גבוה דיו כדי לאפשר כיסוי מועט של פסגתו בשיא הגאות.

 חשוב להזכיר בהקשר זה, כי מידת הגאות והשפל תלויים לא רק בעֹצמתם של כוחות הגאות והשפל, אלא גם בטופוגרפיה
 המקומית. כך לדוגמה נוצרות גאויות מקומיות, הגבוהות במאות אחוזים מן הגאות בים הפתוח. על פי ספר השיאים של

 ) , נובה-סקוטיה, קנדה.Bay Of Funday), הגאות (המתועדת) הגבוהה ביותר נרשמה בחופי מפרץ פאנדיי (1975גינס (
  מטרים, בעוד שהגאות בים הפתוח נעה סביב חצי מטר בלבד! תופעה דומה מוכרת היטב גם מגלי14.5גובהה עמד על 

  מטרים) לא מרגישות כלל את הצונמי. גובהו180צונמי. סירות וספינות, הנמצאות בים הפתוח (היכן שעֹמק המים גדול מ-
 . המפה17 מטרים ויותר10של הצונמי אינו עולה על מטר, אך כאשר הצונמי נדחק אל עבר החוף הוא עשוי לטפס לגֹבה של 

והאיור הבאים ממחישים ומסבירים את התופעות הללו...

17 Tsunami. JetStream. Online School For Wheather. National Weather Service. NOAA 
   http://www.srh.noaa.gov/jetstream/tsunami/tsunami_faq.htm  

קרקע

הר

מפלס הצפה אחיד

בגאות המפלס יעלה אלפי מטרים מעלה
ובשפל המפלס ירד אלפי מטרים מטה

קרקע

הר

מפלס ההצפה יכול להיות נמוך מפסגת ההר באלפי מטרים! בגאות המפלס יעלה רק מעט 
מעל לפסגת ההר.

שפל של מאות או אלפי מטרים!

מפלס גאות

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/tsunami/tsunami_faq.htm
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 . ניתן לראות, שהגאות באוקיאנוסים בדרךבסנטימטריםמפה עולמית של הגאויות האופיניות. הצבעים מציינים את גֹבה הגאות 
  סנטימטרים. גאויות גבוהות יותר נוצרות רק תחת השפעתם המקומית של הזרמים וההפרעות, שיבשות70כלל אינה עולה על 

 מטרים ויותר!10ואיים מָיצרים בסביבתם. ההשפעות המקומיות יכולות להיות כה חדות, עד כי יגרמו לגאות בסדר גודל של 
18  נאסא)R.Ray(מקור: 

 כאשר גלים נעים מן המים העמוקים בים הפתוח לעבר המים הרדודים והיבשה, החיכוך עם היבשה גורם למהירותם לרדת. אי
 לכך הגלים מתקצרים ומסת המים נדחקת מעלה לגובה. באֹפן עקרוני, זו הסיבה מדוע גל גאות מקומי יכול להיות גבוה במאות
 אחוזים מן הגאות בים הפתוח הסמוך לו. זו גם הסבה מדוע גלי צונמי, שאינם מזיקים או מורגשים בים הפתוח, יכולים לטפס

 מטרים ויותר עם עליָתם על החוף.10לגובה של 
Lachaume( 19(יוצר התמונה: 

 המידע והדוגמאות, שהובאו לעיל, מתיָחסים בסך הכל לתופעות, שבהן הגאות או הצונמי בים הפתוח אינם עולים על מטר

18 http://svs.gsfc.nasa.gov/stories/topex/tides.html  
19  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propagation_du_tsunami_en_profondeur_variable.gif

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Propagation_du_tsunami_en_profondeur_variable.gif
http://svs.gsfc.nasa.gov/stories/topex/tides.html
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  מטר (מפרץ פאנדיי) ואם14אחד. אם כֹח גאות, המעלה את הים הפתוח במטר אחד בלבד, יכול ליצֹר גאות מקומית של 
  מטרים ויותר המטפס על היבשה, חישבו איזה תופעות מקומיות10צונמי בגובה מטר אחד בלבד יכול ליצֹר גל בגובה 

 יכולות להיווצר מגאות, המעלה את הים הפתוח במאות ואולי אלפי מטרים! שאלה זו דורשת מחקר נוסף, שהוא מעבר
 ליכולת שלי כרגע. אשמח לקבל עזרה בבירורה. בכל אֹפן, אני טוען כי לנוכח הדוגמאות הנ"ל, אין צורך לדרוש כי מפלס

 יתכן כי המפלס היה נמוך באלפי מטרים, אך בתנאים אמה מעל לפסגת האוורסט. 15הגאות המירבי הגיע לרום של 
.המקומיים של האוורסט גל הגאות נדחק על ההר והתרומם לזמן קצר ביותר מעל לפסגתו

חיזוק לתרחיש גל הגאות כולו ניתן למצוא בבחינה מחודשת של הטקסט בתורה:

 ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום.”הלוך ושובוישבו המים מעל הארץ "
(בראשית ח': ג')

 ". האםהלוך ושובהתורה בדרך כלל תמציתית מאֹד בתאורים פיסיים. מדוע היה כה חשוב להכניס לטקסט את הביטוי "
 " אינו מופיע בשום מקוםהלוך ושוב" אינו ברור מספיק? הביטוי המדויָק "ויחסרו המים מקצה חמישים ומאת יוםהביטוי "

 וישלח את העורב ויצאאחר בתנ"ך מלבד בפסוק האמור, אך ביטוי דומה בהקשרו מופיע בתֵאור מעוף העורב (פסוק ז'): “
 הלוך". העורב יוצא ושב, יוצא ושב, מספר לא ידוע של פעמים... לטענתי, בביטוי " עד יְבֹשֶת המים מעל הארץיצוא ושוב

  יום והחלו150" חבוי פרט מידע, שהוא בעל חשיבות רבה לפִצוח החידה הפיסיקלית. המים הרי "גברו" על הארץ ושוב
 ”. כלומר, היו גם היו עליות וגםהלוך ושוב היממות הסוערות המים נעו "150לחסור באֹפן סופי רק לאחר מכן, אך במהלך 

 ! זה בדיוק מה שצפוי בתרחיש גלי הגאות, החוזריםשטחי יבשה כוסו במים, נחשפו וחוזר חלילהירידות זמניות במפלס! 
והנשנים במשך המעבר בענן הקוסמי!

 כבר הסקנו שמפלס ההצפה לא יכל להיות גבֹה מן האוורסט. אם כך, מה היה גֹבהו? תבת נח נחה כזכור על הרי אררט.
  מטרים מעל לפני הים. האם יש להסיק מכך, שמפלס ההצפה היה בהכרח גבֹה מן5137פסגת האררט מתנשאת לגֹבה של 

 האררט, או שמא התבה בסך הכל נחה על האררט כאשר היא נישאה על פני גל גאות? אם ברצוננו להעזר בתורה עצמה על
 מנת לענות על שאלה זו, יהיה עלינו להכנס עתה לעובי הקורה באחת המחלוקות הגדולות, שבין פרשניה הדגולים: רש"י

והרמב"ן...

 בחֹדש השביעי בשבעה עשר יוםוישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום. ותנח התבה "
”  על הרי אררט.לחֹדש

(בראשית ח': ג'-ד'). 

 שני הפסוקים הנ"ל היוו נושא למחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. לפתרון מחלוקת זו יש משמעות רבה למחקר זה. זוהי
 ". כידוע מבראשית ז': י"א,בחֹדש השביעי בשבעה עשר יום לחֹדשהמחלוקת: כתוב במפורש, כי התבה נחה על אררט "

 ". את התֵארוך של תחילת המבול מיָחסים פשוטו כמשמעו ללוח השנהבחֹדש השני בשבעה עשר יום לחֹדשהמבול החל "
  למרחשון). אך רש"י מציֵן, כי אין להתיָחס17העברי (אם החֹדש הראשון נחשב כחֹדש תשרי, הרי שהמבול החל ב-

 לתֵארוך של מנוחת התבה על האררט כתאריך בלוח השנה, אלא כמניָן יחסי ליום שבו פסקו הגשמים. על פי רש”י הגשמים
 .150 למבול (סוף השלב הראשון), בעוד שהמים המשיכו לעלות ממעינות תהום רבה עד ליממה ה-40פסקו ביממה ה-

 . משום כך, אבן עזרא150" (בראשית ח':ב') רק ביממה ה-ויִָּכלֵא הגשם מן השמיםאולם רש"י לא הסביר מדוע נכתב "...
, אך הוא לא פסק לגמרי עד ליממה ה-40חלק על פירוש זה והסביר, כי הגשם אמנם כבר לא היה רציף לאחר היממה ה-

150.

 מן היום שבו פסקובכל אֹפן, על פי רש"י התבה לא נחה על הר אררט בחֹדש השביעי מתחילת השנה אלא בחֹדש השביעי 
 . בהתאם לכך, חישב רש"י, כי התבה נחה על הרי אררט בחֹדש סיוָן: יממות הגשם הראשונות)40 (לשיטתו-לאחר הגשמים

 .”  אבן עזרא אמנם חלק על החישוב של רש"י, אך לא סיפק'בחֹדש השביעי'. סיוָן, והוא שביעי לכִסְלֵו שבו פסקו הגשמים“
 גם יתכן על מנוח התבה לדבר דברים ארוכים, לכן לא יועילו ולא יצילו כי תֹהובעצמו תאריך חלופי וסיכם את עמדתו כך: “

 .” לעֹמת זאת, הרמב"ן, ראה לנכון להקדיש הסבר נרחב ביותר לתפיסתו בעניָן זה. ההסבר של הרמב"ן הוא בעלהמה
חשיבות עצומה להבנת פרטי התרחיש הפיסיקלי...

 הרמב"ן ציֵן, כי הבעיה העקרית נבעה מפרושו של רש"י לגבי הקצב, שבו ירד מפלס המים. חישוב קצב ירידת המפלס  חיָב
להתאים לעיתוי, שבו נחשפו בהמשך ראשי ההרים:
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".והמים היו הלוך וחסור עד החֹדש העשירי בעשירי באחד לחֹדש נראו ראשי ההרים“

(בראשית ח': ה')
 

  החֹדש העשירי בלוח השנה ואפילו לא. לאתחילת המבול חֹדשים לאחר 10רש"י טען, כי ראשי ההרים נראו בחֹדש אב (
 בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים'. זה ָאבהחֹדש העשירי מן היום שבו פסקו הגשמים לשיטתו) וכך רש"י כתב: “'

 שהוא עשירי למרחשון לירידת הגשמים. והם היו גבֹהים על ההרים חמש עשרה אמה. וחסרו מיום אחד בסיוָן עד אחד בָאב
 חמש עשרה אמה לשישים יום, הרי אמה לד' ימים. נמצא שבט"ז בסיוָן לא חסרו המים אלא ד' אמות, ונחה התבה ליום

”.המחרת, למדת, שהיתה משֻקעת אחת עשרה אמה במים שעל ראשי ההרים

 של חֹדשי סיוָן ותמוז היה איטי מאֹד (בממוצע רק אמה ל- הימים60כלומר, מבחינת רש"י קצב ירידת מפלס המים במהלך 
  בסיוָן, פסגת האררט עצמה נחשפה רק חֹדש וחצי17 ימים!). לכן, למרות שתחתית התבה נחה על פסגת האררט כבר ב-4

  אמה במים, בעת שהיא צפה על פניהם. מרגע שהתבה נחה על פסגת11אחרי כן! התבה (על פי רש"י) היתה שקועה 
 אמות!11האררט ועד שנראתה הפסגה עצמה (משך חֹדש וחצי) מפלס המים ירד רק באותן 

  בצרפת וכמו שאר תושבי אירופה בעת ההיא, ספק אם ידע על קיומם של הרי ההימליה ובוודאי שלא11רש"י חי במאה ה-
 על גובהו המדויָק של האוורסט ביחס לאררט. כיום אנו יודעים נתון, שפרשני ימי הביניים כנראה לא הכירו. הרי ההימליה

  מטר). מצד שני, רש"י, אבן5137 מטר, פסגת האררט: 8,848גבוהים מפסגת האררט בכמה קילומטרים (פסגת האוורסט: 
  ראשי ההרים הגבֹהים כוסו במים בשיאה. כלומר, על פיכלעזרא וכן הרמב"ן הסכימו, כי ההצפה היתה עולמית וכי 

  מטר (בשיא הגאות המירבית). מפרושו של8,850פרשנים אלו עלינו להניח, שמפלס המים הגיע בשיאו לרום של כ-
  אמה מעל15רש"י, נראה כי הוא האמין, שהר האררט הוא הגבוה ביותר בעולם. על פי רש"י, מפלס המים היה בשיאו 

 15 אמות! אילו היה רש"י מניח כי מפלס המים היה בשיאו 4 היממות עד מנוחת התבה חסר רק ב-17 ולכן ב-האררטפסגת 
 אמה מעל לפסגת האוורסט הוא לא היה מגיע לאותן מסקנות. ניכר גם, כי רש"י לא לקח בחשבון את פעולתם של כוחות
 הגאות שתארתי כאן, שכן בגאות השינוי במפלס הים הוא מהיר וחד (מאות ואולי אף אלפי מטרים בסדר גודל של שעות

בודדות).

 , כמאתיים שנים לאחר רש”י) לא היו נתונים טופוגרפיים של האררט13גם בידיו של הרמב"ן (שחי בספרד במאה ה-
 והאוורסט וכן לא היתה לו ידיעה ברורה של כוחות הגאות והשפל. בכל זאת הוא זיהה את הבעיָתיות בחישובים של רש"י

והרחיב על כך:

 מכאן אתה למד שהייתה משוקעת במים י"א אמה, כפי החשבון הכתוב בפירושיו. והוא כן בבראשית רבה (לג  כתב רש"י:"
 כי שבעיםון שרש"י מדקדק במקומות אחרי מדרשי ההגדות וטורח לבאר פשטי המקרא, הרשה אותנו לעשות כן, ז). אבל כי

:פנים לתורה. ומדרשים רבים חלוקים בדברי החכמים
 כי אם נסבול לפרש ותנח התיבה בחדש השביעי, ליום הזה הנזכר שאין החשבון הזה שאמרו נאות בלשון הכתוב, ואומר אני

 שכלא בו הגשם ושבו המים מעל הארץ הלוך וחסור, שלא כמניין החדש השני הנזכר בהתחלת הפרשה (ז': י"א), וכמניין
 האמור בסוף הפרשה (ח': י"ד), איך יתכן שיחזור מיד בפסוק השני ויאמר עד החדש העשירי למניין אחר, שיהיה העשירי

לירידת הגשמים?
 והראיה מן התיבה שהייתה משוקעת במים מפני שנותן חסרון שווה לכל הימים, אמה לד' ימים, אינה ראיה, כי מן הידוע
 בחסרון המים, כי הנחל הגדול כאשר יחסר בתחילתו אמה לד' ימים, יחסר בסופו ד' אמות ליום אחד. והרי לפי החשבון הזה
 באחד לחדש אב נראו ראשי ההרים, ובאחד בתשרי חרבו המים, והנה בששים יום חסרו כל גובה ההרים הגבוהים שהם כמה

אלפים אמה:
 ועוד, כי שלח היונה בשבעה עשר יום לחדש אלול, והמים על פני כל הארץ והאילנות מכוסים, והנה חרבו כולם בשנים עשר
 ימים. ועל דרך הסברא, אם הייתה משוקעת במים י"א אמה, והוא יותר משליש קומתה, תטבע, בעבור היותה רחבה מלמטה

וכלה אל אמה, כי היא הפך הספינות, ויש בה כבדות גדולה?
  כיכי חמישים ומאת יום האמורים בתגברות המים (לעיל ז כד): יכללו ארבעים יום של ירידת הגשם, והנראה בדרך הפשט,

 בהם עיקר הריבוי והתגברות. והנה החלו לחסור בשבעה עשר בניסן, ותנח התיבה אחר שלשים יום על הרי אררט בשבעה
 עשר יום לחדש אייר, הוא החדש השביעי לירידת הגשם. ואחרי ע"ג ימים באחד לחדש אב, הוא החדש העשירי לירידה, נראו

ראשי ההרים. והנה תקננו תיקון מועט בלשון הכתוב:
 כי חמישים ומאת יום היו משבעה עשר יום לחדש השני, הוא חדש מרחשוון, עד שבעה עשר ,והנכון בעיני

 כי אז העביר השם רוח קדים עזה כל הלילה וישםיום לחדש השביעי, הוא חדש ניסן, והוא יום מנוח התיבה, 
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  והראיה, כי לא אמר הכתוב בכאן "ויחסרו המים בחדש  , ותנח התיבה.  שחסרו מאד  את המים לחרבה, 
 פלוני ביום פלוני והיו המים הלוך וחסור עד החדש השביעי ותנח התיבה וגו'", כאשר אמר בחסרון האחר

:ביום החסרון נחה התיבהשנראו בו ראשי ההרים, כי 
 כי ביום רדת הגשם נבקעו מעיינות תהום ונפתחו ארובות השמים וירד הגשם ארבעים יום, ובהם גברו והסדר בעניין הזה,

 המים חמש עשרה אמה מלמעלה. ונפסק הגשם בסוף הארבעים, ונשארו מעיינות תהום וארובות השמים פתוחות, והיה האוויר
לח מאד וכל הארץ מלאה מים, ואינם נגררים במורד, ולא יבשו לעולם. ועמדו כן בגבורתם עד מלאת ק"נ יום לירידת הגשם:
 ואז העביר השם רוח חזק מאד בשמים ובארץ ויסכרו מעיינות תהום, כי חזרו המים הנובעים מהם אל מקומם עד אשר נתמלא
 התהום כמו שהיה בתחילה, ונסגרו פתחי מעיינותיו וארובות השמים נסגרו, וייבש האוויר מאד ברוח המייבש, והמים אשר
 בארץ לחכה. והנה חסרו המים הרבה ביום ההוא, ותנח התיבה שהייתה משוקעת במים כשתים ושלש אמות. ואחר שבעים

 ושלש יום באחד לחדש העשירי, הוא חדש תמוז, נראו ראשי ההרים. ומקץ ארבעים יום, בעשתי עשר חדש בעשרה לחדש,
פתח נח חלון התיבה, ואחרי שלש שבועות הלכה היונה מאתו. ואחר שלשים יום הסיר מכסה התיבה:”

  יממות הגשם הראשונות וכן כי40 הימים בהם גברו המים על הארץ כללו את 150כפי שניתן לראות, הרמב"ן הסיק כי 
 התאריך, שבו נחה התבה על האררט הינו ביחס ללוח השנה ולא ביחס לתחילת המבול. על כן יוצא שהתבה נחה על הר

  ימי המבול הראשונים. באותו יום עוברת רוח מסתורית על הארץ. הרוח קשורה באֹפן ישיר לחסרון150האררט מיָד בתום 
 ". חסרון כה גדול ומהיר במפלס המים כבר מכוון אותנו לתרחיש הגאותביום החסרון נחה התבהגדול מאֹד במפלס הים ו"
 החזקה מתקשרת לתרחיש זה?הרוחוהשפל שלנו. אך כיצד 

 רוחות נוצרות כאשר קיימים הפרשי לחצים בין אזורים שונים באטמוספירה. אויר בלחץ גבוה (“רמה ברמוטרית") שואף
 למלא את החלל, שנוצר באיזור שבו יש לחץ נמוך (“שקע ברומטרי"). תנועת האויר מן הלחץ הגבוה לנמוך היא, מה שאנו
 מרגישים כ"רוח". בשגרה, הגורם העיקרי ליצירתם של שקעים ברומטרים הוא החימום הנגרם מקרינת השמש. אך בזמן

המבול גורם נוסף וחזק בהרבה נכנס לתמונה...

 גאות ושפל מתרחשים בשגרה לא רק בים אלא גם באטמוספירה. הגאות והשפל, שהירח יוצר באטמוספירה בשגרה, גורם
 . אך כוחות גאות חזקים במיוחד יגרמו לשינויי20לשינויי לחץ בסדרי גודל של מאית האחוז (ביחס ללחץ הסביבה) בלבד

 ". רוחותרוחות הגאות והשפללחץ גדולים ומשמעותיים בהרבה ומכאן גם לרוחות, הנובעות מהן. הבה נקרא לרוחות אלו "
 אלו צפויות היו לנשוב כל עוד כדור הארץ שהה בענן הקוסמי והושפע מכוחות הגאות החריגים. מה מיוחד אם כך דוקא

  למבול? יממה, שבה נשבה רוח חזקה על כל הארץ (כל העולם) ולאחריה בבת אחת נכלאו ארֻּבֹת השמים150ביממה ה-
ונסגרו מעינות תהום רבה. הבה נבחן מה יקרה לכדור הארץ ביום שבו הוא יפרד מן הענן הקוסמי...

 ביום שבו הענן הקוסמי נפרד מכדור הארץ, כל המסה שלו משכה רק לכיוון אחד ולכן נוצר לפתע כוח גאות חזק במיוחד. הענן
מפעיל משיכה אחת אחרונה וחזקה ומרפה במהרה, משום שכוחות הגאות דועכים במהירות עם הגדלת המרחק.

20  Rashid Akmaev. Does the Moon have a tidal effect on the atmosphere as well as the oceans? Scientific American. 
August 7, 2006. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=does-the-moon-have-a-tida

הענן הקוסמי מתרחקארץ

גאות ים

גאות אטמוספירה

 חלל

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=does-the-moon-have-a-tida
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 כל עוד היה כדור הארץ שרוי בתוך הענן הקוסמי, כוחות הגאות שהפעילו עליו ריכוזי המסה בענן משכו לכיוונים שונים.
 לכן רובם קיזזו זה את זה ורק ריכוזי המסה הקרובים ביותר לא קוזזו והשפיעו הלכה ולמעשה על כדור הארץ. אך ביום

 שבו הענן הקוסמי נפרד מכדור הארץ, כל המסה שלו משכה לפתע רק לכיוון אחד. במצב זה אין קיזוזים הדדיים, לכן צפוי
 היה, שכוחות גאות חזקים במיוחד יבואו לידי ביטוי. יש לצפות שבאותו היום כדור הארץ חווה הן את גאות הים הגבוהה

  למבול. לכן, נשבו בה רוחות כה חזקות והן נשבו על150ביותר והן את גאות האטמוספירה החזקה ביותר. זוהי היממה ה-
פני העולם כולו.

 אך כוחות הגאות והשפל הינם כוחות כבידתיים (אי לכך הם דועכים ביחס ריבועי הפוך למרחק). משום כך, הגאות החזקה
 הלכה ודעכה במהירות רבה עם התרחקות הענן. עתה ההשפעה של כוחות הגאות החריגים פסקה, מערכות הטבע של כדור
 הארץ שאפו לשוב לשיווי המשקל הרגיל שלהם. הים שקודם לכן נע ללא הפסק "הלוך ושוב" נרגע והתיָצב על מפלס

 ההצפה האמיתי שלו והחל לרדת בהדרגה. מה שפתח את ארֻּבֹת השמיים ובקע את מעינות תהום רבה היה הענן הקוסמי.
עתה משהענן עזב, ארֻּבֹת השמים נסגרו ומעינות תהום רבה נסכרו.

 נובע כי מפלס ההצפה היה נמוך מפסגת האררט (אך גבוה מפסגות ההרים האחרים באותו אזור)! זאת משום שחסרון המים
  יממות73 למבול מעיד על גובה המפלס האמיתי (ללא השפעת הגאות והשפל). מצד שני, עברו עוד150הגדול ביממה ה-

 עד שנראו ראשי ההרים (לפי הרמב"ן). מפלס ההצפה היה אם כן בדרגת ביניים בין פסגת האררט לבין גובהם של ראשי
ההרים באזור האררט. תודה מיוחדת לאוריאל פרג'ון, שהעיר את עיני לפרשנות זו.

מתבקש עתה לבדוק מהו גובהם של ראשי ההרים האחרים באזור אררט...

 עיון במפה הפיסית של תורכיה והאזור (ראה בתמונה הבאה) חושף כי ישנם רכסים רבים סביב האררט, שגובהם הוא מעל
  מטרים (כל האזורים המסומנים בלבן). סימנתי במשולש אדום את רכס האררט עצמו ובמשולשים כתומים את2500ל-

  מטרים. הגבוה ביותר מבין ההרים3,600 ק"מ מאררט), שגובהם עולה על 300חמשת ההרים היחידים (בטווח של עד 
 )Van). הוא מתנשא מעל לגדה הצפונית של אגם ואן (Suphan Dagiהמסומנים (פרט לאררט עצמו) הוא "סופאן דאגי" (

  מטרים מעל לפני הים קיימים עוד ארבעה הרים פרט לסופאן דאגי.3600-4000 מטרים "בלבד". בטווח 4020וגובהו 
 קיימות כבר עשרות פסגות באזור.2600-3600ואילו בטוָח 

Captain Blood21יוצר המפה: 

21 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Turkey_topo.jpg  
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  מטרים) לפסגת סופאן דאגי, הפרש5137ניתן אם כך להיוָכח, כי קיָם הפרש של יותר מקילומטר בין גובהו של אררט (
  קילומטרים בין האררט לעשרות פסגות אחרות2של כקילומטר וחצי בין אררט לבין ארבעת ההרים הבאים והפרש של כ-

  (ברבים ולא ביחיד), יש להתיָחס לא רק לפסגתההריםבאזור. בהתחשב בכך שבתורה מתיחסים ליום, שבו נראו ראשי 
  מטרים ואולי אף לפסגות נמוכות יותר. מן הנתונים3600-4000סופאן דאגי אלא גם לפסגות הנוספות, שגובהן מצוי בטוָח 

 3000-4000האחרונים נראה כי היום, שבו נראו ראשי ההרים, הוא היום, שבו מפלס המים ירד לגובה כלשהו בטווח 
 מטרים מעל לפני הים הנוכחיים. זאת בהנחה, שהטופוגרפיה לא השתנתה באופן חד מאז ועד היום (הנחה שכלל איני בטוח

בנכונותה).

 לאֹרך סעיף זה אנו מנסים להעריך את כמות המים הנדרשת לקיום תנאי המבול התנ"כי. לשם כך אנו מנסים קודם כל
 להעריך מה היה מפלס ההצפה המירבי. תוך כדי כך אנו מנסים לנטרל את ההשפעות הישירות של הגאות והשפל על

 ) הים היה רגוע. ים רגוע אינו יכול להתקיים כאשר150המפלס. כזכור, בשלב השלישי של המבול (לאחר היממה ה-
 גאויות עצומות שוטפות את פני הארץ. לכן, המפלס בשלב השלישי אכן משקף מפלס הצפה ולא מפלס גאות קצר-משך. מן

 הנתונים הטופוגרפיים של פסגת האררט והרי האזור אנו מקבלים עתה "חסם עליון" ו-”חסם תחתון" למפלס ההצפה
  מטרים). החסם התחתון הוא גובהם של פסגות ההרים באזור5137המירבי במבול. החסם העליון הוא גובהו של האררט (

 מטרים כבר חשופים עשרות פסגות באזור). לכן:3000(בגובה 

  מטרים מעל לפני הים3000-5137מפלס ההצפה (ולא הגאות) המירבי במבול היה בגֹבה כלשהו בטווח 
הנוכחיים.

 מנתונים אלו נוכל לגזור חסם עליון וחסם תחתון לכמות המים הדרושה למילוי תנאי המבול התנ"כי. הנוסחה לחישוב היא
 את גובה ההצפה אז:h את רדיוס כדור הארץ וב-Rפשוטה מאוד. אם נסמן ב-

 ]R+h] - [נפח כדור ברדיוס R = [נפח כדור ברדיוס hנפח המים הדרוש להצפה בגובה 

 לחישוב כמות המים בשכבת ההצפה (פס כחול באיור) צריך רק לחשב את נפח הכדור החיצוני (המיצג את נפח כדור הארץ
 שכבת ההצפה) ולהפחית ממנו את נפח הכדור הפנימי (המיצג את כדור הארץ ללא שכבת ההצפה).עם

 ק"מ (בקו המשווה).6378) הוא Rרדיוס כדור הארץ (יסומן כ-•
 מטרים (גֹבה פסגת האררט).5137החסם העליון למפלס ההצפה הוא •
 מטרים (גֹבה שבו נחשפים ראשיהם של עשרות הרים באזור האררט).3000החסם התחתון למפלס ההצפה הוא •
 . את הכמות המים הדרושה22 מיליארד קילומטרים מעוקבים 1.33כמות המים, המוערכת כיום באוקינוסים היא כ-•

 97%להצפה נאמוד ביחס לכמות המוכלת כיום בהידרוספרה. הגאולוגים מעריכים, כי האוקיאנוסים מכילים כ- 
 מן המים שב"הידרוספירה”. כזכור, ההידרוספירה כוללת את כל המים שבימים, באגמים, בנהרות ובמי התהום
 ה"רגילים" (אלו המצויים בקרום כדור הארץ עד לעֹמקים של כמה קילומטרים). לכן, ניתן להתיחס לכמות המים

שבאוקיאנוסים כקירוב טוב לכמות המים הכללית בהידרוספירה כולה.

22 Matthew A. Charette and Walter H.F. Smith. The Volume of Earth's Ocean. Oceanography. Volume 23. Number 2. 

http://www.tos.org/oceanography/issues/issue_archive/issue_pdfs/23_2/23-2_charette.pdf
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מן החישוב מתקבל כי:

 הידרוספירות.1.15 וגדולה מ- 1.98כמות המים, הדרושה לקיום תנאי המבול התנ"כי, קטנה מ- 

 כמות המים, שהערכתי בחישוב הנ"ל מוגזם בכוונה. למעשה, לצֹרך חִשוב מדויָק יש לדעת מהו הגֹבה הממוצע של•
 היבשות מעל לפני הים ולהפחית את נפחם מנפח המים. נוסף על כך, יש לקחת בחשבון, כי סביר שהמים שיצאו

 מן המעמקים הפחיתו מעט מן הנפח הפנימי של כדור הארץ. לכן נתון הרדיוס, המובא כאן, אינו מדויָק ויש
להשתמש ברדיוס קטן במעט. שיקולים אלו רק מקטינים (מעט) את נפחי המים, הדרושים להצפה.

 לפני שאסיֵם סעיף זה אציֵן, כי אני נוטה להאמין, שגובהו של ההר הגבוה בעולם היה נמוך באֹפן משמעותי מגובהו כיום
 (וכלל איני בטוח, שגם אז ההר הגבוה בעולם היה האוורסט). כפי שנראה בהמשך, יש יסוד סביר להניח כי אותם כוחות,

שגרמו למבול, גם האיצו פעילות טקטונית, ובפרט את הגבהתם של הרי ההימליה (והאוורסט בתוכם).

  . היכן המים?  8
 כאמור, הכמות של מֵי התהום הידועים היא זניחה ביחס לכמות המים באוקיאנוסים ובוודאי שאינה יכולה לאפשר את

 ההצפה המתוארת במבול. לכן, על מנת למצוא את מֵי המבול עלינו להמשיך ולהעמיק אל מעבר לקרום כדור הארץ ולבחון
מה ידוע לגאולוגים על המבנה הפנימי של עולמנו...

המבנה הפנימי של כדור הארץ
melamed katz(23(יוצר התמונה: 

23  http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :Earth-crust-cutaway-hebrew.svg  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Earth-crust-cutaway-hebrew.svg
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  קילומטרים. הוא3500כדור הארץ מורכב מ"גלעין”, "מעטפת" ו"קרום”. הגלעין עשוי בעיקרו ברזל וניקל ועוביו כ-
  ק”מ לערך). יש עדויות חזקות לכך2266 ק"מ לערך)  ו"גלעין חיצוני" (בעובי 1220מתחלק ל"גלעין פנימי" (בעובי 

  עשויה בעיקרה מסלעים סיליקטים (בעלי ריכוז גבוההמעטפת. 24 הפנימי מוצק ואילו הגלעין החיצוני צמיגי-נוזליהגלעיןש
  ק"מ)  ו"מעטפת2230של היסוד סיליקון) ועשירים יחסית במגנזיום. היא מורכבת מ"מעטפת תחתונה" (בעובי של כ-

  ק”מ). המעטפת מורכבת ברובה מסלעים מוצקים (אם כי בעלי גמישות או צמיגות מסוימת,600עליונה" (בעובי של כ- 
  (מאגמה הוא כינוי לתערובת25מאגמההמאפשרת תנועה איטית לאֹרך זמן) ומכילה ככל הנראה גם תחומים מוגבלים של 

 סלעים מותכת. ביוונית, משמעות המילה "מאגמה" היא “תערובת”. הלבה, הזורמת מהרי געש, היא סוג של מאגמה).
  הוא הסלע המוצק והקשיח, שעליו אנו חיים ודורכים. הוא מכיל בעיקר תחמוצות סיליקון, אלומיניום וריכוזיםהקרום

 נמוכים יותר של תחמוצות סידן, נתרן, ברזל ומגנזיום. עוביו נע בין כמה עשרות קילומטרים ביבשות לקילומטרים בודדים
בקרום האוקיאנוסים.

 , כאשר גושי חֹמר בערפילית, שיצרה26 מיליארד שנים4.5על פי התאוריה המקובלת כיום, כדור הארץ התגבש לפני כ- 
 . ככל שכדור הארץ הקדום הלך וגדל, כך הוא שאב אליו בכֹח כבידתו עוד27את מערכת השמש, התנגשו אלו באלו והתלכדו

 ועוד חֹמר מן הערפילית. בהתנגשות מן הסוג המדובר, מרבית האנרגיה מומרת לחֹם. החֹם מביא להתכת החֹמר. לכן, כדור
 הארץ הקדום היה למעשה כדור לוהט של מאגמה. בתנאים אלו, כאשר מרבית החֹמר בכדור הארץ נמצא במצב צבירה
 נוזלי, החֹמרים הכבדים חֹפשיים לשקוע מטה (לכיוון מרכז הכדור) והחֹמרים הקלים חֹפשיים לצוף מעלה. לכן, על בסיס
 המשקל הסגולי השונה של החֹמרים, נוצרה ביניהם ההפרדה לגלעין, למעטפת ולקרום. מים וגזים שהשתחררו צפו מעל

לקרום ויצרו את האוקיאנוסים ואת האטמוספירה הקדומה.

 הקרום עצמו מתחלק לקרום יבשתי וקרום ימי. הקרום היבשתי מורכב בעיקר מסלעים סיליקטים (על בסיס סיליקון),
 ומיניום). לעומתו, הקרום הימי,אלליקון-סי" (סיאלהמועשרים באלומיניום. הגאולוגים מכנים תערובת זו בקיצור בשם "

 כמו המעטפת, מורכב בעיקר מסלעים סיליקטים, המועשרים במגנזיום. הגאולוגים מכנים תערובת זו בקיצור בשם "סימה"
 גנזיום). המשקל הסגולי של האלומיניום קטן מזה של המגנזיום. לכן, היבשות קלות יותר מן המעטפת וצפותמליקון-סי(

 (פשוטו כמשמעו!) על פניה, כפי שספינה צפה בים. אין בכדור הארץ די סיאל כדי ליצור כיסוי מוחלט של המעטפת כולה,
 אלא רק גושי יבשות. בשונה מן הקרום היבשתי, הקרום הימי דומה בהרכבו להרכב המעטפת העליונה ומהווה פשוט

התמצקות שלה.

 אילו היה בכדור הארץ די סיאל, אזי שהיינו מקבלים מעל למעטפת הקיימת "מעטפת" נוספת של סיאל (תמונה שמאלית). אך
ככל הנראה אין מספיק סיאל, לכן הסיאל הקיָם צף בגושים נפרדים על פני המעטפת (תמונה ימנית).

24 Gillan, Michael J.; De Wijs, Gilles A.; Kresse, Georg; Vočadlo, Lidunka; Dobson, David; Alfè, Dario; Price, 
Geoffrey D. (1998). "The viscosity of liquid iron at the physical conditions of the Earth's core". Nature 392 (6678): 
805. Bibcode 1998Natur.392..805D. doi:10.1038/33905.

25 Earth's Interior. The Nevada Seismological Laboratory. University of Nevada. Reno.
http://crack.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/interior.html

26"Age of the Earth"  . U.S. Geological Survey. 1997. Archived from the original on 23 December 2005. Retrieved 
2006-01-10.
27 Douglas N. C. Lin (May 2008). "The Genesis of Planets" (fee required). Scientific American 298 (5): 50–59. 

doi:10.1038/scientificamerican0508-50. PMID 18444325.
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 עם הזמן, לאחר שהשמש, כדור הארץ ויתר כוכבי הלכת שאבו אליהם את מרבית החֹמר בערפילית (שממנה נוצרה מערכת
 השמש), קצב ההתנגשויות עם גושי חֹמר אחרים פחת. כדור הארץ הקרין את החֹם העֹדף לחלל והלך והתקרר. במהרה

 השכבות החיצוניות החלו להתמצק. אולם, לכדור הארץ נותר גם מקור חֹם פנימי, שמונע עד היום את התמצקותו
 המוחלטת. אל ליבתו שקעו יסודות רדיואקטיביים כבדים. הקרינה הרדיואקטיבית, הנפלטת מהם, ממשיכה ליצֹר חֹם ניכר

גם כיום. 

 למרות זאת, כדור הארץ התקרר במידה מספקת על מנת לאפשר התמצקות הרחק אל מתחת לקרום ועמֹק אל תוך המעטפת.
  קילומטרים (כתלות באזור). אותה50-200החלק העליון של המעטפת העליונה התקרר והתמצק לחלוטין עד לעֹמק של 

 "ליתוספירה הלכה למעשה לתחתית הקרום. לכן מתיָחסים לקרום יחד עם שכבה זו כ"נדבקהשכבה של המעטפת העליונה 
של כדור הארץ ("ליתוס" = סלע ביוונית + “ספירה”- מעטפת כדורית). 

  קילומטרים. הליתוספירה, שמתחת לקרום, כבר600 נמשכת אל מתחת לקרום עד לעֹמק של כ-העליונהכזכור, המעטפת 
 ". שכבה זואסתנוספירהשייכת למעשה למעטפת העליונה. מתחת לליתוספירה קיימת שכבה פנימית נוספת הקרויה "

 מתאפיינת בצמיגות מוגברת. עקב החֹם הגבוה היא אינה כה קשיחה כמו הליתוספירה. יש לחֹמר שבה גמישות מוגברת, אם
 כי מרבית הגאולוגים עדיִן מגדירים את מצב הצבירה של הסלעים שלה כ"מוצק". מן הירידה בקשיחות נגזר שמה של
 שכבה זו ("אסתנוס" = חלש ביוונית + “ספירה" - מעטפת כדורית). האסתנוספירה נמשכת מטה מגבול הליתוספירה

  והעובי28 קילומטרים100-350 קילומטרים, אך העֹמקים האופיניים לה נעים בטווח 700ויכולה להגיע עד לעֹמק של כ-
 (ראה באיור הבא).29 קילומטרים100האופייני שלה הוא כ-

 כפי שאנו יודעים, היבשות זזות (בקצב של כמה סנטימטרים בשנה). תזוזת היבשות הינה חלק מן התזוזה של כלל "הלוחות
 הטקטוניים" בכדור הארץ (הכוללת גם לוחות ימיים ולא רק יבשתיים). כיוון שהחלק העליון ביותר של המעטפת העליונה

 (זה המשתיֶך לליתוספירה) דבוק היטב לקרום כדור הארץ, הליתוספירה כולה משתתפת בתזוזת הלוחות (והיבשות כמובן).
 כל לוח טקטוני מורכב למעשה מן הקרום באותו אזור בתוספת אותו חלק של המעטפת העליונה השותף בליתוספירה

המקומית.

 הליתוספירה והאסתנוספירה ביחס לשכבות השונות של כדור הארץ. האסתנוספירה והחלק התחתון של הליתוספירה מוכלות
)30USGSבתוך המעטפת העליונה. (מקור: 

28 "asthenosphere". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. 
Web. 21 Nov. 2012 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/39770/asthenosphere>.
29  Ms. Sofia Valleley. Keeping the Earth’s plates oiled. 1. June 2007. European Science Foundation.
http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-

earths-plates-oiled-296.html
30 http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/inside.html  
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הלוחות הטקטוניים של כדור הארץ. הליתוספירה של כל לוח נעה על פני האסתנוספירה בכיוונים שמראים החיצים האדומים.
USGS(31(מקור: 

 יש להבין, כי הגיאופיסיקאים בונים אט אט את תמונת המבנה הפנימי של כדור הארץ על סמך ראיות עקיפות בלבד. נכון
  , ה'תשע”ג), איש עוד לא קדח אל מתחת לקרום כדור הארץ. הנתונים נאספים בעיקר על סמך ניתוחם של2012להיום (

 "גלים סייסמיים" (“סייסמוס” = רעידת אדמה ביוונית). בעקרון, הסייסמיקה דומה מאֹד לשיטת האולטרא-סאונד,
 שבעזרתה אנו "רואים" ִשנויים בצפיפות האיברים (והעוברים) בתוך גופנו. בכל פעם, שמתרחשת רעידת אדמה נוצרות
 תנודות, בדומה לגלים הנוצרים, כאשר זורקים אבן לתוך שלולית או לתנודות, שמתמר אולטרא-סאונד מיָצֵר. התנודות

 נעות לאֹרך קרום כדור הארץ, לעֹמק המעטפת שלו וחלקן אף חוצות את הגלעין. התנודות נקלטות בתחנות סייסמיות בכל
 רחבי כדור הארץ. חישוב הזמן, שעבר מרגע הרעידה עצמה ועד שהיא נקלטה בכל תחנה ותחנה, יכול לספק לנו נתונים על
 מהירות הגלים הסייסמיים בשכבות השונות של כדור הארץ. מידת החדירות של כל גל סייסמי לעֹמק כדור הארץ תלויה

בתדר ובעֹצמה שלו. גלים בעלי מאפיינים שונים חודרים לשכבות שונות בעֹמק כדור הארץ.

 התרשים משמאל מתאר את חדירותם של גלים סייסמיים שונים
 לעֹמק כדור הארץ. הגלים מתפשטים ממוקד רעידת האדמה

USGS( 32המסומן. (מקור: 

31 http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html#anchor9449934  
32 http://pubs.usgs.gov/gip/interior/  
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 , שדרכו הוא נע. לכן, ניתן לחשֵב בעקיפין אתתלויה בצפיפות החֹמר סייסמי (בדומה למהירות גל קול) מהירותו של גל
 צפיפות החֹמר בשכבות השונות במעמקי כדור הארץ. בהמשך, ניתן, בעזרת נתוני צפיפות החֹמר, לשער אילו חומרים

 מרכיבים כל שכבה ושכבה. ניתוח נתונים נוספים, כגון מידת ה"הנחתה" (המידה שבה החֹמר בולע את אנרגית הגל) ומידת
 ה"החזר" (המידה שבה החֹמר מחזיר את הגל כמו הֶד) בכל שכבה, מסייע להשלים את התמונה. עם הזמן, ככל שנאספים

יותר נתונים, הרזולוציה של המבנה הפנימי של כדור הארץ הולכת ומתחדדת. 

 " שונות. בשכבות אלואי-רציפות" ו"שכבות מעברבין השכבות העיקריות (קרום, מעטפת וגלעין) ואף בתוכן קיָמות גם "
 ניּכרים שינויים משמעותיים במהירויות הגלים הסייסמיים. נראה כי מה שמאפיֵן אותן הוא ירידה בצפיפות החומר (ביחס
 לשכבות הסמוכות). שכבות אלו מעוררות דיון מתמשך. מיָחסים את הפחתת הצפיפות לשינויים אפשריים במידת המוצקות
 של החֹמר באזורים אלו (חֹמר במצב צבירה נוזלי בדרך כלל צפוף פחות מחֹמר במצב צבירה מוצק), לשינויי טמפרטורה
 (חֹמר חם בדרך כלל צפוף פחות מחֹמר קר) וכן לשינויים בהרכב המדויָק של הסלע (הרכב שונה של חֹמר ניכר בדרך כלל

.קיומן של שכבות המעבר מצביע על נוכחות מוגברת של מים באותם אזוריםבצפיפות שונה). בין היתר נטען, כי 

 הטמפרטורות במעטפת ובגלעין נעות בתחומים של מאות ואף אלפי מעלות צלסיוס. לכאורה, הרבה מעבר לטמפרטורת
הרתיחה של המים. כיצד אם כך יתכנו מים נוזליים במעמקי כדור הארץ? האין המים אמורים לרתוח ולברוח מעלה?

  עולה (והוא עולה במהירות!). הלחץ הסביבתיככל שאנו מעמיקים אל תוך כדור הארץ הטמפרטורה אכן עולה. אולם גם
 מה כוונתי ב"לחץ סביבתי"? כל מי שטס במטוס או עלה על הר, הרגיש וודאי באוזניו את שינוי הלחץ האטמוספרי. ככל

 הלחץ הסביבתי, הפועל עלינו שווה ערך למשקל עמודת החֹמרשאנו עולים הלחץ קטֵן וככל שאנו יורדים הלחץ גדֵל. 
 . באֹפן עקיף, אנו חשים בגופינו את המשקל של כל החֹמר שמעלינו. צפיפות החֹמר באוירשמעלינו עד לקצה האטמוספירה

 נמוכה ולכן רק לאחר שינויי גֹבה של מאות מטרים אנו חשים את ההבדל, אך בנוזלים ומוצקים הצפיפות גבוהה בהרבה
 וההבדל מורגש כבר בעֹמק של מטר עד שניים. כל מי שצלל לתחתית הבריכה (במים ה"עמוקים") חש מיָד את הלחץ

באוזניו. 

  מטרים10 מטרים מיָצרת לחץ שווה ערך לאטמוספירה כולה. לכן, הלחץ הסביבתי בעֹמק של 10עמודת מים בגובה של 
  מטרים הלחץ הסביבתי100מים כפול מן הלחץ האטמוספרי (כי הלחץ הסביבתי = לחץ אטמוספרה + לחץ מים). בעֹמק 

  מן הלחץ האטמוספרי. כידוע, האדמה והסלעים הינם בעלי משקל סגולי גבוה עוד יותר מן המים. לכן11כבר גדול פי 
 הלחץ הסביבתי באדמה גדֵל עוד יותר מהר מאשר במים. הלחצים הסביבתיים בעֹמק המעטפת ובגלעין גדולים פי עשרות

אלפי מונים מן הלחץ הסביבתי בו אנו חיים!  

 בלחצים סביבתיים גבוהים קיָם מצב צבירה, שאינו מוכר לנו בחיי היומיום. אנו מכירים היטב את מצבי הצבירה "מוצק",
 “נוזל" ו"גז". אנו יודעים לדוגמא שאם מחממים קובית קרח, המים עוברים ממצב מוצק לנוזל. אם ממשיכים לחמם אותם
 המים רותחים ועוברים למצב צבירה גזי. אך מים (ולמעשה כל חֹמר) לא ינהגו כך תחת לחץ סביבתי גדול במיוחד. לחץ

סביבתי גדול אינו מאפשר לפרודות החֹמר להתרחק זה מזה בצורה המאפיֶנֶת גז (ראה איור).

 מצבי הצבירה הרגילים בלחצים נמוכים (כמו שלנו). צפיפות החֹמר יורדת במידה חדה בעת המעבר ממצב צבירה נוזלי לגזי.
 תחת לחץ סביבתי גדול הפרודות אינן יכולות להתרחק זו מזו במידה, המאפשרת את קיומו של מצב הצבירה הגזי. במקום זאת

נוצר מצב צבירה חדש הקרוי "נוזל סופרקריטי".
  33  ילוד-ויקיפדיה העבריתיוצר התמונה: 

33 http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :States_of_matter_He.svg  
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 לכל חֹמר יש "נקודה קריטית" משלו. נקודה זו היא שילוב מסוים של לחץ סביבתי וטמפרטורה, שהחל ממנו אין החֹמר
  אטמוספירות (כלומר, לחץ218יכול עוד לקיים מצב צבירה גזי. למשל, הנקודה הקריטית של המים היא בלחץ של כ-

 מים אינם יכולים מעלות צלסיוס. המשמעות היא, ש374) ובטמפרטורה של כ-218הגדול מן הלחץ האטמוספרי הרגיל פי 
 ! זה נכון לכל טמפרטורה (ראה בגרף הבא), שכן אפילו אם34   אטמוספירות  218  לרתוח בלחץ סביבתי הגדול מ-

 הטמפרטורה נמוכה מן הטמפרטורה הקריטית, לחץ הגבוה מן הלחץ הקריטי אינו מאפשר מצב צבירה גזי בשום מקרה. אם
 ”. הם נוזלייםנוזל סופרקריטי מעלות צלסיוס, אזי שמצב הצבירה של המים מוגדר כ"374בנוסף הטמפרטורה היא מעל ל-

מצד אחד, אך מצד שני מסוגלים לחדור אל חומרים אחרים ולהתמוסס בהם באותה הקלות, שגזים עושים זאת.

 כאשר חֹמר מצוי בלחץ סביבתי, הגבוה מן הלחץ הקריטי שלו, הוא אינו יכול עוד לעבור למצב צבירה גזי. המים למשל אינם
  אטמוספירות והם ישארו תמיד נוזליים או מוצקים. אם גם הטמפרטורה גבוהה מן218יכולים לרתוח בלחץ גבוה מ-

  מעלות צלסיוס), אזי שהחֹמר מצוי במצב צבירה הקרוי "נוזל סופרקריטי". במצב374הטמפרטורה הקריטית (עבור מים, כ-
זה הוא צפוף כנוזל, אך מסוגל להתמוסס אל תוך חומרים אחרים כמו גז. 

)Matthieumarechal35(יוצר התמונה (באנגלית): 

  מטרים בים ואף פחות מכך בקרום. כך השאלה "מדוע המים2,180הלחץ הקריטי של המים מושג כבר בעֹמק של כ-
במעמקי כדור הארץ אינם רותחים?” נעשית בלתי רלוונטית...

 ככל הנראה, המים במעמקי כדור הארץ אינם מרוכזים באוקיאנוסים תת-קרקעיים, אלא ספוגים בסלעי המעטפת והגלעין
 כחלק בלתי נפרד מתערובת המינרלים המרכיבים אותם. באזורים בהם הסלע מותך ל"מאגמה" המים מומסים בתוך

 המאגמה, כפי שמלח מומס בים. והיכן שהסלעים מוצקים, המים ספוגים בסלעים עצמם. יש להבין כי "מוצק" הוא לאו
 דווקא קשיח. גומיה היא מוצקה, אך בעלת גמישות רבה. ספוג הוא גם כן מוצק, אך הוא גם גמיש וגם מסוגל לספוג מים אל

 תוכו. בגלל החֹם הרב השורר במעמקים, נהוג ליָחֵס לסלעי המעטפת דרגת צמיגות וגמישות רבה יותר מאשר לסלעים
 רגילים על פני הקרקע. אך אפילו סלעים רגילים על פני הקרקע ידועים כבעלי יכולת לספוג מים. דוגמה מוכרת היא זו של
 סלעי הגיר, המאפשרים חלחול ניכר של מים דרכם. דוגמא נוספת היא מסיסות המים בבטון. אילו המים לא היו יכולים

 לחלחל דרך הבטון, לא היה לנו צורך לזפת את גגות המבנים שלנו. ידוע היטב, כי מי שאינו מזפת את גג הבטון שלו סובל
 במהרה מרטיבות ועובש. כיוון שמעטפת כדור הארץ וגלעינו הם בעלי נפח עצום, כמות המים המוכלת בהם עשויה להיות

מעל ומעבר לכמות הדרושה למבול התנ"כי, אפילו אם ריכוז המים הממוצע הוא רק שבריר האחוז...

34  International Association for the Properties of Water and Steam, 2007.
http://www.iapws.org/relguide/TransD2O-2007.pdf
35  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Phase-diag2.svg&page=1

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Phase-diag2.svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Phase-diag2.svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Phase-diag2.svg&page=1
http://www.iapws.org/relguide/TransD2O-2007.pdf
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 Michal של פרופ' מיכאל וייסזון (2005 משנת 36מאמרבחיפושי אחר מידע על כמות המים במעטפת כדור הארץ מצאתי 
E. Wysession( ) ועוזרו ג'ס לורנס Jesse F. Lawrence( מאוניברסיטת וושינגטון. לורנס ווייסזון העריכו, כי סלעי  

  הידרוספירות), למרות שרמת המסיסות5 מכמות המים שבאוקיאנוסים (5 מכילים עד פי בלבדהמעטפת התחתונה 
 ). טרם מצאתי הערכה לכמות המים, שהמעטפת0.05-0.2%המיוחסת למים במעטפת התחתונה היא נמוכה ביותר (

העליונה עשויה להכיל. 

 הנפח של המעטפת העליונה קטן יותר מן התחתונה, אך הסלעים שבה יכולים להכיל אחוזי מים גבוהים בהרבה. שכבות
 המעבר הן מועמדות טבעיות להכיל כמויות גדולות מאֹד של מים. כך לדוגמא ייחסו לשכבת המעבר בין המעטפת התחתונה

  יותר מים בכל יחידת20 מזו של המעטפת התחתונה (כלומר, יכולת להחזיק פי 20לעליונה יכולת רוויה, הגדולה פי 
 . שכבת המעבר בין המעטפת התחתונה38. יש המיָחסים לאסתנוספירה יכולת להחזיק כמויות מים גדולות במיוחד37נפח)

 . הדיון סביב כמויות המים39לגלעין החיצוני עשויה גם היא להכיל כמויות מים גדולות וכן גם הגלעין החיצוני עצמו
 במעטפת ובגלעין הוא "נושא חם" בגיאופיסיקה וגיאוכימיה של העשור האחרון ולא נראה, שהוא קרוב להכרעה (נכון

 ). אף על פי כן, אפשר כבר לומר במידה רבה של בטחון, שכמות המים הכוללת האגורה2012לכתיבת שורות אלו ב-
 בשכבות אלו גדולה בהרבה מן הכמות שבהידרוספירה. כזכור, על מנת לספק את תנאי המבול התנ"כי אנו צריכים "בסך

 הידרוספירות תשתחרר מן המעמקים.1-2הכל", שכמות מים בסדר גודל של 

.: כדור הארץ אכן מכיל כמות מים מספקת לקיום ההצפה של המבול התנ"כימסקנה

במסקנה האחרונה אימתנו הלכה למעשה את הנחת העבודה מן הפרק "רמזים למהות האמיתית של המבול".•

 מה שתפס את תשומת ליבי יותר מכל במאמר של וייסזון ולורנס הן הראיות, לכך שמים מן האוקיאנוסים נשאבים כל העת
 מטה לעֹמק המעטפת. כידוע, היבשות נמצאות בתנועה מתמדת (בקצב של כמה סנטימטרים בשנה). באֵזורים מסויָמים,
 בעיקר בשולי האוקיאנוס השקט, היבשות "מטפסות" אל מעל לקרקעית הים ומכופפות אותה מטה (ראה באיור הבא).
 הליתוספירה הימית צוללת אט אט למעמקי המעטפת. ה"חתימה" שלה נראית היטב במחקרים סייסמיים רבים ונראה, כי

  קילומטרים היא מתפרקת ומתמוססת אל תוך המעטפת התחתונה. משך זמן רב לא היה ברור האם1400רק בעֹמק של כ-
 הליתוספירה הימית גורפת איתה גם מֵי אוקיאנוס בדרכה מטה או שמא היבשות יושבות באֹפן כה הדוק על הליתוספירה,

  נתוני80,000 וייסזון ולורנס פרסמו במאמרם הדמיה תלת ֵממדית, המסכמת 2005עד כי הן אינן מאפשרות זאת. אך ב-
 מהירות והנחתה של גלים סייסמיים. המסקנות היו מרחיקות לכת ומפתיעות. כל הסימנים הראו, כי כמויות מים עצומות
 נגרפות מטה יחד עם הליתוספירה הימית. המים משתחררים מסלעי הליתוספירה באֹפן הדרגתי. ככל שהיא שוקעת עמֹק
 יותר ומתחממת, כך יכולת רווית המים שלה יורדת והיא משחררת עוד ועוד מים לסביבה. המים מתמוססים אל תוך סלעי

 המעטפת שמעליהם ומעלים את ריכוזי המים במעטפת באותם אזורים באֹפן חד. וייסזון ולורנס העריכו את כמות המים,
 המתמוססת מתחת למזרח אסיה בלבד (המים שנמצאים בתהליך ספיגה במעטפת וטרם הגיעו עימה לשיווי משקל) בכמות

הגדולה מזו, שבאוקיאנוס הקרח הצפוני.

36  Jesse F. Lawrence. Michael E. Wysession. Seismic Evidence for Subduction-Transported Water in the Lower 
Mantle. 2005_MONOGRAPH. 
http://epsc.wustl.edu/seismology/michael/web/lawrence_and_wysession_2005_MONOGRAPH.pdf

37 Bercovici, E., and S.-I. Karato (2003), Whole-mantle convection and the transition –zone water filter, Nature, 425, 
39-44, 2003.  
38 Ms. Sofia Valleley. Keeping the Earth’s plates oiled. 1. June 2007. European Science Foundation.
http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-

earths-plates-oiled-296.html
39 Hidenori Terasaki, Eiji Ohtani, Takeshi Sakai, Seiji Kamada, Hidetoshi Asanuma, Yuki Shibazaki, Naohisa Hirao, 

Nagayoshi Sata, Yasuo Ohishi, Tatsuya Sakamaki, Akio Suzuki, Ken-ichi Funakoshi, Stability of Fe–Ni hydride 
after the reaction between Fe–Ni alloy and hydrous phase (δ-AlOOH) up to 1.2&#xa0;Mbar: Possibility of H 
contribution to the core density deficit, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Volumes 194–195, March 2012, 
Pages 18-24, ISSN 0031-9201, 10.1016/j.pepi.2012.01.002. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031920112000039

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031920112000039
http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-earths-plates-oiled-296.html
http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-earths-plates-oiled-296.html
http://epsc.wustl.edu/seismology/michael/web/lawrence_and_wysession_2005_MONOGRAPH.pdf
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 ). מים מן3כאשר הליתוספירה היבשתית נעה כנגד הליתוספירה הימית, היא מכופפת אותה מטה אל תוך האסתנוספירה (
האוקיאנוס שנספגו בליתוספירה הימית, נגרפים מטה יחד עימה.

USGS/USGov modified by Eurico Zimbres(40(מקור: 

 אם מים נגרפים כל העת מטה אל תוך המעטפת ותהליך זה נמשך כבר מיליארדי שנים, האין אנו אמורים
 לזהות ירידה מתמדת במפלס הים לאֹרך ההסטוריה של כדור הארץ? האם לא היו האוקיאנוסים צריכים

 להתיָּבֵש כבר מזמן?

 התעוד הקיָם מלמד, שפני הים יציבים יחסית לאֹרך חצי מיליארד השנים האחרונות (ראה בתרשים הבא). לא מצאתי תיעוד
 למפלס הים בתקופות קדומות יותר. התנודתיות הידועה במפלס הים היא בסדר גֹדל של כמה מאות מטרים (וחסרת מגמה
 ברורה של עליה או ירידה) ומוסברת כולה באמצעות שינויים במסת הקרחונים בלבד. כלומר, לפחות בחצי מיליארד

השנים האחרונות, האוקיאנוסים לא איבדו כמות משמעותית של מים לטובת המעטפת והגלעין. כיצד זה יתכן?

 התנודות במפלס הים לאֹרך חצי מיליארד השנים האחרונות על פי שתי טכניקות הערכה שונות (כל טכניקה מסומנת בצבע
 אחר). הציר האנכי מסמל את גֹבה המפלס (במטרים) לעֹמת מפלס הים כיום. הציר האופקי מסמל את ציר הזמן (במיליוני

40 http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :Oceanic-continental_convergence_Fig21oceancont_i18.gif  

) קרום ימי1

) ליתוספירה (ימית או 2
יבשתית). צריך לכלול גם
את הקרום בליתוספירה.

) אסתנוספירה3

) קרום יבשתי4

) ההתנגשות בין הלוחות 5
מרימה את הקרום היבשתי 
ויוצרת רכסי הרים. החיכוך 
מתיך את הקרום השוקע

מקומית ויוצר הרי געש ממעל.

) כיפוף הליתוספירה הימית 6
יוצר תהומות צרים וארוכים

 בים.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Oceanic-continental_convergence_Fig21oceancont_i18.gif
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שנים). ניתן לראות, כי התנודות הן בסדרי גֹדל של כמה מאות מטרים (בטווח ההמסה הקרחונית) וחסרות מגמה ברורה.

Robert A. Rohde, GlobalWarmingArt(41(מקור התמונה: 

 יתכן, שהקצב שבו המים נגרפים מטה הוא איטי ביותר וכך גם הקצב, שבו המים מתמוססים אל תוך המעטפת. וייסזון
 מחזור מים מיליון שנה. אפשרות נוספת, היא שקיָם 200ולורנס העלו את האפשרות, שריכוזי המים שגילו הינם בני כ-

 . “פלנטה” הוא בלועזית כוכב לכת. מחזור המים עליו אנו לומדים בבית הספר כולל את ההידרוספירהפלנטרי
 והאטמוספירה בלבד. במחזור המים ה"פלנטרי" רוצה אני לומר, שמחזור המים הכללי מערב את כל חלקי הפלנטה שלנו
 (כדור הארץ): את האטמוספירה, ההידרוספירה, הקרום, המעטפת והגלעין. הטענה היא, שכנגד המים, שנגרפים למעמקי
 הארץ, המעטפת משחררת כמות שווה של מים חזרה לאוקיאנוסים דרך הפעילות הגעשית ונספחיה. קיומו של מחזור

 פלנטרי נדון במאמרים רבים (אם כי לא בשם זה) ונעשים מאמצים להוכיחו ולהבינו. נכון לעכשיו, אין עדיִן הכרעה בסוגיה
זו.

 מה שחשוב להבין הוא, שקיומו של מחזור מים פלנטרי יציב לאֹרך מאות מיליוני שנים, אפשרי רק אם קיָם שיווי משקל
 כימי ופיסיקלי בין האוקיאנוסים לבין פנים כדור הארץ. ההנחה היא, שכדור הארץ אינו יכול לספוג עוד מים אל תוכו,
 משום שזה יפר את האיזון. אם בכל זאת מים חודרים לעֹמק הכדור (כפי שאכן מתרחש היכן שהקרום נדחף לעֹמק

 המעטפת), אזי שכמות מים שווה צריכה להשתחרר אל מעל לקרום במקום אחר. השחרור, כך חושבים, מתבצע בשגרה
 , אם כי לא ברור כמה42 מן הגז הנפלט בהתפרצויות געשיות מורכב מאדי מים60%דרך הפעילות הגעשית. ידוע כי יותר מ-

מן המים האלו אכן עולים מן המעטפת עצמה וכמה נספחים להתפרצות מתוך אקוויפרים בקרום.

 כזכור, כותרת סעיף זה הינה "היכן המים?”. לשאלה זו קיבלנו תשובה חלקית בלבד. הסקנו במידה רבה של ביטחון, כי
 כדור הארץ אכן מכיל מעל ומעבר לכמויות המים הדרושות להצפה התנ"כית. כן הסקנו, כי מים אלו מצויים במעטפת ואולי

 גם בגלעין. הבנו, שהמים אינם ממלאים אוקיאנוסים במעמקי כדור הארץ אלא מומסים בסלעי המעטפת ובמאגמה. אך
 תובנות אלו נותנות לנו תשובה כללית ביותר ולא מדויקת. כדי לחדד את ההבנה שלנו עלינו להתעמק יותר ברעיון של

 "מחזור המים הפלנטרי". לנסות להבין כיצד הוא עובד, באילו אזורים של המעטפת כלואים המים ומדוע. ככל שנבין בצורה
 טובה יותר כיצד (אם בכלל) פועל מחזור המים הפלנטרי, כך נבין טוב יותר בהמשך כיצד (אם בכלל) ֵמי "תהום רבה"
 השתחררו מן המעמקים, ברגע שהאיזון של כדור הארץ הופר וכיצד המים חזרו למעמקים במהירות, כאשר ההפרעה

חלפה...

41  Robert A. Rohde. Phanerozoic Sea Level. Global Warming Art. The figure compares the Hallam et al. (1983) and 
Exxon global sea level reconstructions for the Phanerozoic eon. The Exxon curve is a composite from several 
reconstructions published by the Exxon corporation (Haq et al. 1987, Ross & Ross 1987, Ross & Ross 1988). 
http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Phanerozoic_Sea_Level_png

42 H. Sigurdsson et al. (2000) Encyclopedia of Volcanoes, San Diego, Academic Press

http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Phanerozoic_Sea_Level_png
http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Phanerozoic_Sea_Level_png
http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Phanerozoic_Sea_Level_png
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  . מחזור המים הפלנטרי  9
.: קיָם שיווי משקל כימי-פיסיקלי בין האוקיאנוסים לבין המים, שבפנים כדור הארץהנחת עבודה

 על מה מתבסס אותו שיווי משקל היפותטי? לשם כך אציע שתי אפשרויות שיִרָאּו שונות בתחילה, אך ישתלבו זו בזו
בהמשך:

: כל שכבות הגלעין והמעטפת של כדור הארץ רווים במים.אפשרות א'

 : הגלעין והמעטפת מכילים שכבות במגוון מצבים: בלתי רוויות, רוויות ואף ברווית יתר. שיווי המשקל נשמראפשרות ב'
 הודות לשילוב של שכבות מסננות מים, פעפוע של מים בין השכבות (תחת לחצים כימיים ופיסיקליים) והסעה של מים
 (יחד עם כלל המינרלים של המעטפת) בזרמי המעטפת עצמה. בתמונה הכוללת (אך לא בהכרח המקומית) המעטפת

והגלעין רווים במים.

 כדי להבין את שתי האפשרויות עלינו להבין קודם את המושגים "בלתי-רווי", "רוויה" ו-”רווית יתר". נבין אותם דרך
 דוגמה פשוטה של המסת מלח בכוס מים. להלן ניסוי ביתי פשוט: מלאו כוס במי ברז, הוסיפו לכוס כפית מלח, ערבבו מעט
 והפסיקו. התרחיף שנוצר יִָראֶה בתחילה לבן מן המלח, אך במהרה גבישי המלח יתמוססו אל תוך המים והמים יֵעשו שוב

 שקופים. לאחר שהמים נעשו שקופים, חִזרו על פעולה זו (הוסיפו עוד כפית מלח) שוב ושוב. בכל פעם המתינו בין
 תרחיף ולא תמיסההשלבים, עד שתתקבל תמיסה שקופה. קבלת תמיסה שקופה זו הדרך שלכם לוודא, כי אכן השגתם 

 (בתרחיף גבישי מלח קטנים עדיִן מרחפים במים, בעוד שבתמיסה כל גבישי המלח התפרקו עד לרזולוציה של הפרודות
  כפיות מלח) תראו כי בתחתית הכוס מצטבר משקע של מלח מוצק. לא7הבודדות). בשלב מסוים (אצלי זה קרה לאחר 

 משנה כמה תנסו לערבב את התמיסה, מלח זה ישקע בסופו של דבר חזרה מטה. משלב זה ואילך, לא תוכלו להמס עוד מלח
בתמיסה. כל כמות נוספת של מלח תשקע בסופו של דבר ותצטרף למשקע המוצק בתחתית הכוס.

 " במלח. כלומר,בלתי רוויה מצבים בסיסיים. במצב הראשון תמיסת המים והמלח היתה "3בניסוי הנ"ל ניתן להבחין בין
 ניתן היה להמס אל תוכה עוד מלח, מבלי לקבל משקעים בתחתית הכוס. בהמשך הוספנו עוד ועוד מלח, עד שבשלב מסוים
 הבחנו בכך, שלא ניתן להמס עוד מלח במים. המלח הנוסף פשוט שקע לתחתית ונותר מוצק. במצב זה אנו אומרים, כי

 ". היא לא יכלה לקבל אל תוכה עוד מלח ולכן המלח נותר מופרד מן המים (כמוצק בתחתיתרווית יתרהתמיסה היתה  ב"
 הכוס). הגבול בין מצב רווית היתר לבין המצב הבלתי-רווי מגדיר בדיוק את הכמות המירבית של המלח, שהתמיסה יכולה

 ". אם יש בתמיסה מלח בריכוז הקטן מרכוז הרוויה, הרי שהתמיסה בלתי רוויה. אם ישרוויהלהמס. מצב גבולי זה נקרא "
בתמיסה מלח בכמות הגדולה מרכוז הרוויה, הרי שהיא במצב של רווית יתר.

 בגלעין ובמעטפת של כדור הארץ המים מתמוססים אל תוך הסלעים או המינרלים, המרכיבים את השכבות. רכוז הרוויה
 של המים בסלעים/ מינרלים נאמד באחוזים בודדים או אף בשברי אחוזים (כתלות בהרכב המדויק של הסלע, בפאזה שלו
 ובנתוני הלחץ והטמפרטורה, היחודיים לכל עֹמק ואזור). ה"תמיסות" במעטפת מורכבות בעיקר מתחמוצות סיליקון ומתכות

 במצב של מילא בניסוי ההמסה. אך יש הבדל אחד חשוב. המלחשונות. המים בגלעין ובמעטפת ממלאים את התפקיד, ש
 ! המלח שקערווית יתר, המים לא ישקעו כמו המלח בכוס אלא ישאפו לצוף מעלה, כפי ששמן שואף לצוף על פני מים

 בכוס, כיוון שהמשקל הסגולי שלו כבד משל המים. לעֹמת זאת, המים במעטפת ובגלעין ישאפו לצוף (במצב של רווית יתר)
 המים יעלועל פני המינרלים הכבדים, כיוון שהמשקל הסגולי שלהם קל ביחס למתכות ותחמוצות הסיליקון שסביבם. 

 , אלא אם כוחות כימיים או שכבה אטומה (למעבר מים) מונעים מהם לעשות זאת.מעלה

  אני מניח, כי כל הגלעין והמעטפת של כדור הארץ רווים במים. לכן אם מים חדשים מוחדרים פנימה, לדוגמאבאפשרות א'
 באמצעות שקיעת הליתוספירה הימית אל מתחת ליבשות (כפי שהוסבר בפרק הקודם), אזי שהמעטפת והגלעין אינם
 יכולים להמס אותם. באֹפן כללי, ככל שהקרום והליתוספירה הימית שוקעים עמֹק יותר במעטפת, יכולת הרוויה שלהם
 יורדת (עקב עלית הלחץ והטמפרטורה ותופעות הלוואי המבניות והכימיות, הנובעות מכך). אי לכך, עוד ועוד מים, שהיו

 . בהנחה שהמעטפת והגלעין כבר רווים, הרי שהמים המשתחררים מיָצרים43מומסים בליתוספירה השוקעת, משתחרים
 סביבה במצב של רווית יתר. עודפי המים שואפים לעלות מעלה ובסופו של דבר משתחררים חזרה לפני השטח

ולאוקיאנוסים דרך הפעילות הגעשית ונספחיה.

43  http://epsc.wustl.edu/seismology/michael/web/lawrence_and_wysession_2005_MONOGRAPH.pdf   p.16-17

http://epsc.wustl.edu/seismology/michael/web/lawrence_and_wysession_2005_MONOGRAPH.pdf
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  לליתוספירה השוקעת. אני שואל מדוע לאמעלוייסזון ולורנס ציינו במאמרם, כי רכוזי המים החריגים התגלו תמיד 
 השתחררו מים גם מתחת לליתוספירה? ניתן להעלות השערות רבות לכך. לדעתי, המשקל הסגולי הנמוך של המים ביחס
 לסביבתם מהווה גורם מספֵק. אם המעטפת רוויה, הרי שהמים המשתחררים אינם נקלטים בה ואמורים לצוף מעלה בדומה

 מעל לסלעים, שמהם הם משתחררים.רק(אך הפוך) למלח ששקע בכוס, כך שסביר שהם יתגלו 

  רווים. הערכות אלובלתי, כי מרבית סלעי המעטפת 2005), העריכו ב-2012וייסזון ולורנס, כמו מרבית הגאולוגים כיום (
 מתבססות על נתוני הרוויה, שהתקבלו מניסויי מעבדה בחֹמרים ובתנאי לחץ וטמפרטורה, שהם (להערכת הגיאוכימאים)

  קבוצת חוקרים מאוניברסיטת ייל פרסמה מאמר חשוב, שעוד אתיחס אליו בפירוט2006דומים לאלו שבמעטפת. אך ב-
  הם חשפו טעות קודמת בחישוב רכוז הרוויה של המים בסלעי המעטפת העליונה, אשר292. בעמוד 44בהמשך סעיף זה

 . לטעות זו היו השלכות מרחיקות לכת להבנת התהליכים,0.05% ל- 0.4%הורידה את הערכת ריכוז הרוויה בבת אחת מ-
  קילומטרים. חוקרי ייל התמקדו מראש במחקרם רק בעֹמק זה. אך אותה טעות צריכה לעורר400המתרחשים בעֹמק של כ-

 סימני שאלה, באשר להחלטיות, שבה גיאוכימאים וגיאופיסיקאים מסיקים מהו ריכוז הרוויה של שכבות שונות במעטפת.
 הורדה כה חדה של ריכוז הרוויה הופך ולהשלכותיה. 2006מדענים רבים בתחום עדיִן לא מודעים לטעות שנתגלתה ב-

! האם יתכנו טעויות נוספות? בוודאי שכן...בבת אחת אזורים נרחבים במעטפת, שנחשבו בלתי רווים, לרווים

 : אין הכרח להניח כי כל שכבות המעטפת והגלעין רוויות! יש גם אפשרות להסביר כיצד המעטפת והגלעיןאפשרות ב'
 בכללותם רווים, בעוד ששכבות מסוימות בתוכן בלתי רוויות. רמז להסבר החלופי ניתן לקבל, כאשר בוחנים דווקא את
 השכבות, שגם לדעת מרבית הגאולוגים הינן עתירות מים (עד כדי רווית יתר). אלו הן שכבות המעבר והאי-רציפות
 למיניהם: גבול המעטפת-גלעין, שכבת המעבר בין המעטפת התחתונה לעליונה ושכבת המעבר בין האסתנוספירה

לליתוספירה (ראה באיור הבא).

 

 מן הניסויים הגאוכימיים מסתבר, כי ישנו קשר הדוק בין עֹמקם של שכבות המעבר לבין שינויי "פאזה" או שינויים ברכוזי
רווית המים, שאמורים לחול בסלעי המעטפת תחת אותם תנאי לחץ וטמפרטורה...

 הגאוכימאי הנס קפלר ערך ניסויים ובדק את ריכוזי הרוויה של שני המרכיבים העיקריים של האסתנוספירה (אוליבין-
 . הסתבר כי יכולת45) תחת תנאי הלחץ והטמפרטורה הצפויים באסתנוספירה40% רווי באלומיניום - estatite ו-60%

 הרוויה של התערובת יורד למינימום בדיוק בתנאי האסתנוספירה. הן בליתוספירה, שמונחת מעל לאסתנוספירה, והן
 בשכבת המעטפת העליונה, שבתחתית האסתנוספירה, יכולת הרוויה (של תערובת ספציפית זו) גבֹה יותר! קפלר הסיק, כי
 האסתנוספירה מצויה ברווית יתר של מים, בעוד שהשכבות המיידיות מעליה ומתחתיה בלתי רוויות. נוכחות מוגברת של
 מים בדרך כלל מחלישה את סלעי המעטפת ומורידה את טמפרטורת ההתכה שלהם. קפלר הסביר, כי בתנאים הקיָמים

44  Shun-ichiro Karato, David Bercovici, Garrett Leahy, Guillaume Richard and Zhicheng Jing 
Yale University, Department of Geology and Geophysics, New Haven. The Transition-Zone Water Filter Model for 
Global Material Circulation: Where Do We Stand? http://earth.geology.yale.edu/~dberco/papers/2006/WaterFilter-
AGU-Monograph2006.pdf

45  Ms. Sofia Valleley. Keeping the Earth’s plates oiled. 1. June 2007. European Science Foundation.
http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-

earths-plates-oiled-296.html
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http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-earths-plates-oiled-296.html
http://www.esf.org/research-areas/life-earth-and-environmental-sciences/news/ext-news-singleview/article/keeping-the-earths-plates-oiled-296.html
http://earth.geology.yale.edu/~dberco/papers/2006/WaterFilter-AGU-Monograph2006.pdf
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 באסתנוספירה, רוויה ורווית יתר משמעם התכה חלקית של הסלעים. התכה זו גורמת לאסתנוספירה (או לפחות לחלק
 העליון שלה) להיות אלסטית (גמישה) במיוחד ביחס לסביבתה, כך שהיא מהוָה הלכה למעשה את "שמן הסיכה", שעליו
 הלוחות הטקטוניים מחליקים. לולא היתה האסתנוספירה כה אלסטית, ספק אם היבשות (והלוחות הטקטוניים בכלל) היו

יכולות לנוע.

  אזורי במסיסות המים. כלומר,שיווי משקלעד כמה שזה נשמע מוזר, מסתבר כי התגלית והמסקנה של הנס קפלר מתארים 
 שיווי משקל יכול להתקיֵם גם כאשר שכבה ברוויה (או ברווית יתר) כלואה בין שתי שכבות "יבשות”! שיווי משקל זה
 אינו נובע מכך, שהשכבות היבשות אטומות למעבר מים. המים חֹפשיים לפעפע בין השכבות. הוא נובע אך ורק משילוב

הלחצים הכימיים והפיסיקליים בתחום זה של המעטפת...

 עקב התנאים הכימיים והפיסיקליים בעֹמק נתון, שכבה רוויה (או אף ברווית יתר) יכולה להתקיים כאשר היא כלואה בין שתי
שכבות יבשות (בלתי-רוויות), למרות ששכבות אלו אינן אטומות למעבר מים. ככל הנראה, זהו המצב בסביבת האסתנוספירה.

 מקובל כיום לטעון, כי שכבות המעטפת אינן סטטיות אלא בזרימה וערבול פנימי מתמיד, אם כי איטי ביותר (מילימטרים או
 . הכוחות, הנובעים מזרמי ערבול אלו, הם הכוחות המניעים את הלוחות הטקטוניים. נוסף על46סנטימטרים בודדים בשנה)

 כך, הערבול יוצר (על פי התאוריה) תנועה אנכית מחזורית של כל החֹמר במעטפת, למעט החֹמר שבליתוספירה היבשתית
(ראה באיור הבא). 

 זרמי הערבול במעטפת. זרמים אלו מניעים את הלוחות הטקטוניים ויוצרים תנועה אנכית מחזורית של כל החֹמר במעטפת,
למעט החֹמר, שבליתוספירה היבשתית.

47)דקי(יוצר התמונה: 

 הבה נדמיֵן סלע כלשהו, הנמצא במצב רוויה, אשר מתרומם בזרמי הערבול מעֹמק המעטפת (העליונה) אל תוך
 האסתנוספירה. קפלר גילה, שבתנאי הלחץ והטמפרטורה של האסתנוספירה יכולת הרוויה של הסלע יורדת. אך הסלע היה
 כבר רווי קודם. מכאן נובע, שאותו סלע, שהיה רווי מתחת לאסתנוספירה עובר לרווית יתר באסתנוספירה עצמה. במצב זה
 הוא חיָב לשחרר את עודפי המים לסביבה (ראה המחשה באיור הבא). המים מצידם קלים יותר מן הסלע ושואפים לצוף

 מעלה. לכן חלה הפרדה כימית ופיסיקלית בין הסלע לבין המים (או מאגמה רוויה במים), שהשתחררו ממנו. בהמשך,
 כאשר זרמי הערבול גוררים את הסלע מטה חזרה אל מתחת לאסתנוספירה המים העודפים (או המאגמה הרוויה) נותרים
 מאחור. באֹפן עקרוני, אני טוען שכך "מתיָבשים" חלק נכבד מסלעי המעטפת. כך הם נעשים בלתי-רווים. האסתנוספירה
 פשוט "סוחטת" מן הסלעים, העוברים דרכה, את מימיהם. אם הסלע לא יִטָעֵן מחדש במים בשכבה אחרת, בפעם הבאה,
 שאותו סלע יעבור באסתנוספירה, כבר לא יהיו לו עודפי מים לשחרר, כי כמות המים שבו כבר משקפת בדיוק את ריכוז

46  Whole mantle convection
47 http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=  קובץ  :Oceanic_spreading_He.svg&page=1  
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הרוויה שלו באסתנוספירה.

 מעל לאסתנוספירה, בליתוספירה הסלעים נותרים מוצקים. אך במקרים מסוימים מאגמה רוויה במים, הנוצרת
 באסתנוספירה, מצליחה לעבור את האסתנוספירה ולהתרומם אל תוך הליתוספירה עצמה. תנועות מסוג זה יוצרות את

 הפעילות הגעשית המוכרת לנו היטב וכן מגוון מצבי ביניים של חדירה חלקית לתוך סדקים ושברים בליתוספירה. מאגמה
 רוויה במים נוטה להיות קלה יותר מסביבתה ולהתרומם מעלה, עד כמה שניתן. כאשר המאגמה מתקרבת לפני השטח
 והלחץ הסביבתי יורד אל מתחת ללחץ הקריטי של המים, המים מתאדים ועוזבים את המאגמה. תופעה זו מקשה עלינו
 להעריך נכונה את כמות המים המקורית, המומסת במאגמה. אך למזלנו אנו מוצאים בהתפרצויות געשיות גם אבנים

 ). אבנים אלו מכילים בדרך כלל ריכוזMelt Inclusionsשהתגבשו בשלב מוקדם (ובלחץ גבוה) עוד לפני שחרור המים (
  קילומטרים (עמֹק250. ממצאים מהוואי מלמדים על התכה חלקית, המתחילה כבר בעֹמק של כ-48)3-7%מים גבוה ביותר (

 . ממצאים אלו מחזקים את הטענה, כי האסתנוספירה אכן ברווית יתר וכי מאגמה עתירת מים49בתוככי האסתנוספירה)
(וקלה) דולפת מעלה מן האסתנוספירה לליתוספירה ומשחררת את עודפי המים להידרוספירה.

 הר הגעש מאסאיא (ניקרגואה) פולט באֹפן רציף גז (בעיקר אדי מים) ללא פריצה של מאגמה. הגזים הם גזים ולקניים,
  מאמר המסביר את המכניקה של2007המשתחררים בקביעות מתוך מאגמה בעֹמק. הגאולוג הקנדי ג'ון סטיקס פרסם ב-

 . התופעה מדגימה "התפרצות פסיבית". התפרצות לא אלימה של גזים מתוך המאגמה, מבלי שהמאגמה עצמה50תופעה זו
מגיעה לפני השטח.

  51  ויקיפדיה- צלם אנונימי) (מקור התמונה:

48 Dissolved Volatile Concentrations in Melt Inclusions. Yellowstone Volcano Observatory. Volcano Hazards Program. 
USGS. http://volcanoes.usgs.gov/observatories/yvo/jlowenstern/meltinclusions/volatiles.php

49  Wallace, P. J. (1998), Water and partial melting in mantle plumes: Inferences from the dissolved H2O 
concentrations of Hawaiian basaltic magmas, Geophys. Res. Lett., 25(19), 3639–3642, doi:10.1029/98GL02805. 
http://www.agu.org/pubs/crossref/1998/98GL02805.shtml

50 John Stix (2007), Stability and instability of quiescently active volcanoes: The case of Masaya, Nicaragua, The 
Geological Society of America.  http://geology.gsapubs.org/content/35/6/535.abstract

51 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volcan_Masaya2.jpg#filehistory  

 שכבה במעטפת העליונה

. סלע רווי במים מתרומם עם זרמי הערבול האיטיים אל 1תחתית הליתוספירה
תוך האסתנוספירה.

. באסתנוספירה יכולת הרוויה יורדת וכן מתחילה התכה2
 חלקית של הסלע.

. מים ומאגמה רוויה במים משתחררים מן הסלע.3

. הסלע שוקע חזרה אל מתחת לאסתנוספירה יחד עם 4
זרמי הערבול. בעֹמק יכולת הרוויה שלו עולה, אך הוא 

מכיל פחות מים , כיוון ששִחרר את המים שלו 
באסתנוספירה. לכן הוא נעשה “בלתי רווי” או “יבש”.

 

1

2 3

4

אסתנוספירה רוייה במים

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volcan_Masaya2.jpg#filehistory
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volcan_Masaya2.jpg#filehistory
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volcan_Masaya2.jpg#filehistory
http://geology.gsapubs.org/content/35/6/535.abstract
http://www.agu.org/pubs/crossref/1998/98GL02805.shtml
http://volcanoes.usgs.gov/observatories/yvo/jlowenstern/meltinclusions/volatiles.php
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  קילומטרים את תחילתה של "שכבת המעבר" מן המעטפת העליונה410אם נמשיך ונעמיק במעטפת נגלה בעֹמק של כ-
  קילומטרים. נראה כי גם שכבה זו עתירת מים, אולי700לתחתונה. שכבה זו עבה במיוחד ונמשכת כמעט עד לעֹמק של

 אפילו עד כדי רווית יתר. בעשור האחרון ערכו חוקרים באוניברסיטת ייל מחקר נרחב בניסיון להבין מדוע כל כך הרבה
 מים נכלאים דווקא שם (בעוד שהשכבות מעליה ומתחתיה בלתי רוויות) ואיזה תפקיד שכבה זו ממלאת בסינון פנימי של

  קילומטרים תנאי הלחץ והטמפרטורה גורמים לשינוי פאזה במבנה הגבישי של410. בעֹמק של כ-52מרכיבי המעטפת
 . שינוי "פאזה" אינו בהכרח שינוי מצב צבירה (מוצק-נוזל). במקרה זה, שינוי)olivine to wadsleyite(הסלעים 

 אותהה"פאזה" מתבטא בשינויים במבנה המרחבי של הגבישים. כלומר, באֹפן, שבו האטומים בגביש מסודרים זה ביחס זה. 
 תערובת מינרלים נערכת במבנה גבישי שונה בלחצים שונים! שינוי הפאזה האמור גורם לשינוי חד ביכולת הרוויה של

 0.05% קילומטרים צונח ל-410המים, כאשר הסלעים חוצים את אזור המעבר. החוקרים חישבו, כי סף הרוויה בעֹמק 
  מים.0.1%מים בלבד. מעריכים כי סלעים, העולים מן המעטפת התחתונה יחד עם זרמי הערבול, מכילים ריכוז של כ-

 המשמעות היא, שסלעי המעטפת התחתונה חייבים לשחרר כמחצית מכמות המים שהם מחזיקים, תוך כדי שהם עולים אל
!תוך שכבת המעבר

 . המאגמה עתירת המים,   בלבד) של הסלעים בחלק העליון של שכבת המעבר  10%  שחרור המים גורם להתכה חלקית (כ-
 שנוצרת בהתכה החלקית, קלה יותר מסביבתה הראשונית ונוטה לצוף לחלק העליון ביותר של שכבת המעבר. אולם היא
 מכילה גם כמה יסודות כבדים, שעלו מן המעטפת התחתונה ואינם אופייניים למעטפת העליונה. לכן, באֹפן כללי, המאגמה
 של שכבת המעבר אינה ממשיכה לעלות אל תוך השכבות הגבוהות יותר של המעטפת העליונה. הציפה שלה היא בדרגת

ביניים בלבד. בסופו של דבר, היא מתקררת ושוקעת חזרה אל המעטפת התחתונה (ראה באיור הבא). 

 בתהליך זה, ההתכה החלקית של הסלעים המקוריים מסננת למעשה את התערובת. היסודות הכבדים (וה"לא מתאימים")
 שוקעים חזרה עם המאגמה, בעוד שהסלעים ה"מזוקקים" (והקלים) ממשיכים את דרכם לשכבות הגבוהות יותר. המאגמה
 השוקעת גוררת עימה מטה לא רק את היסודות הכבדים אלא גם את המים הרווים בה. כך מסבירים כיצד גם השכבות
 שמעל לשכבת המעבר נותרות בסופו של דבר בלתי רוויות. שוב מתקבלת תמונה דומה לזו שהתקבלה באסתנוספירה.
 שיווי המשקל מושג דווקא כאשר שכבת המעבר, המצויה ברווית יתר של מים, לכודה בין שכבות בלתי רוויות ממעל

ומתחת!

52  Shun-ichiro Karato, David Bercovici, Garrett Leahy, Guillaume Richard and Zhicheng Jing 
Yale University, Department of Geology and Geophysics, New Haven. The Transition-Zone Water Filter Model for 

Global Material Circulation: Where Do We Stand? http://earth.geology.yale.edu/~dberco/papers/2006/WaterFilter-
AGU-Monograph2006.pdf

שכבת המעבר

מעטפת תחתונה
 0.1%ריכוז מים אופייני 

סלעים בלתי רווים

המשך המעטפת העליונה
סלעים בלתי רווים

 0.1%. מעריכים כי סלעי המעטפת התחתונה מכילים כ-1
מים וכי הם אינם רוים. הסלע שבדוגמה עולה באיטיות עם

 זרמי הערבול.

. בתחום המעבר למעטפת העליונה יכולת הרוויה יורדת 2
וכן מתחילה התכה חלקית של הסלע. עודפי מים 

מתחילים להשתחרר לסביבה.

.0.05% ק”מ יכות הרוויה יורדת למינימום של 410. בעֹמק 3
כמחצית מן המים המקוריים שהיו בסלע חייבים להשתחרר

).10%ממנו עד שלב זה. הסלע מותך חלקית (כ- 

.  החלק המותך של הסלע מכיל יסודות כבדים ולכן 4
שוקע חזרה אל המעטפת התחתונה ומתמצק חזרה תחת
הלחץ הסביבתי הגובר. יתר הסלע ממשיך מעלה עם זרמי

הערבול. בשני המקרים ריכוזי המים מופחתים לאחר
ששכבת המעבר “סחטה” מן הסלע המקורי כמחצית

ממימיו.

ריכוזי מים גבוהים בתחתית המעטפת התחתונה 

1

2

4

4

3
0.05%סף רוויה 

מחצית מן המים משתחררים
מן הסלעים

והשכבה ברווית יתר

 ק”מ410

 ק”מ660

 ק”מ2800

http://earth.geology.yale.edu/~dberco/papers/2006/WaterFilter-AGU-Monograph2006.pdf
http://earth.geology.yale.edu/~dberco/papers/2006/WaterFilter-AGU-Monograph2006.pdf
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 ) קבוצת חוקרים ממגוון אוניברסיטאות ביפן פרסמו הערכות מפתיעות עבור2012זמן קצר לפני פרסום שורות אלו (ב-
  והיא1-2%. ההערכה נעה בטווח 53ריכוזי המים המומסים בגבול המעטפת-גלעין וכן עבור המים המומסים בגלעין עצמו

  מהערכת הריכוז המקובל עבור המעטפת התחתונה! גבול הגלעין-מעטפת קולט לטענתם את שאריות20 עד 10גבוהה פי 
 הליתוספירה הימית השוקעת (ראה באיור הבא) ומתיך את כל הסלעים, שנותרו בה יחד עם מי האוקיאנוס הכלואים בהם.
 הליתוספירה הימית הסיליקטית (והקלה) אינה יכולה לשקוע אל תוך הגלעין הכבד (ברזל-ניקל). אולם המים (או ליתר
 דיוק יסודות המים- חמצן ומימן) חופשיים לעבור בין השכבות המותכות (או מותכות למחצה). לטענת החוקרים, המים

 מפעפעים אל תוך הגלעין עצמו. החוקרים מצאו, כי ריכוז המים שקיבלו בניסויים שביצעו עבור תנאים אלו, יכול להסביר
באֹפן מדויָק הסטה ידועה בצפיפות החֹמר בגלעין, שטרם הוסברה עד כה. 

 מה מונע מן המים לעלות מעלה משכבת המעבר (גלעין-מעטפת תחתונה) ולהרוות את סלעי המעטפת התחתונה? לפי שעה,
 לא מצאתי במחקרים תשובה לכך (ואשמח לקבל תשובה ממי שיודע). כפי שהסברתי בתחילת סעיף זה, יתכן שסף הרוויה
 של סלעי המעטפת התחתונה נמוך ממה שחושבים כיום וכי הם למעשה רווים. יתכן גם, כי בדומה לאסתנוספירה ולשכבת
 המעבר בין המעטפת התחתונה לעליונה, גם כאן קיָם מנגנון סינון מורכב, הפועל לכלוא את המים בשכבה זו ו"ליֵָבש" את

הסלעים המתרוממים מתחתית המעטפת התחתונה. 

”

”

 הליתוספירה הימית השוקעת הולכת ומתפרקת (כתוצאה מהתכתה) תוך כדי שקיעתה במעטפת. החיצים האדומים מסמלים את
 ההתכה שלה אל תוך המעטפת. ההתכה מתבצעת בעיקר במעטפת התחתונה. השאריות שלה צפות על פני הגלעין החיצוני

 בגבול המעטפת-גלעין ומותכות שם סופית. כל המים הספוגים בליתוספירה, אשר שרדו את הדרך עד לגבול המעטפת-גלעין,
מומסים אל תוך שכבה זו ואל הגלעין.

  שכבות מעבר רוויות (ואולי אף ברווית יתר). הבנו כיצד שכבות אלו פועלות3ראינו אם כן, כי קיָמות במעטפת לפחות 
 בהתחשב במנגנוני היִבוש(במסגרת זרמי הערבול במעטפת) לספוח אליהם מים מן הסלעים, העוברים דרכם, וליָבֵש אותם. 

 הללו, נראה כי בעוד שהמעטפת והגלעין ככלל עשויים להיות רווים במים, ניתוח מקומי או אזורי חושף פסיפס מורכב של
 . אין בכך סתירה. יתכן בהחלט, שדווקא כך נוצר שיווישכבות בלתי-רוויות, רוויות וברווית יתר, המשולבות אלו באלו

המשקל הפלנטרי ברווית המים.

: במקביל לספיחת המים בשכבות המעבר והאי-רציפות פועלים שני גֹרמי הסעת מים אנכיים חשובים

 . ככל שהיאהליתוספירה הימית, השוקעת מתחת ליבשות ומזינה את המעטפת במים לכל עֹמקהגֹרם ההסעה הראשון ִהנו 
 מעמיקה ומתחממת, כך יכולת הרוויה שלה יורדת ועוד מים משתחררים. רוב המים משתחררים כבר, בעת שהיא עוברת

53  Terasaki,Hidenori; Ohtani,Eiji; Sakai,Takeshi; Kamada,Seiji; Asanuma,Hidetoshi; Shibazaki,Yuki; Hirao,Naohisa; 
Sata,Nagayoshi; Ohishi,Yasuo; Sakamaki,Tatsuya; Suzuki,Akio; Funakoshi,Ken-ichi; Stability of Fe-Ni hydride after 
the reaction between Fe-Ni alloy and hydrous phase (δ-AlOOH) up to 1.2 Mbar: Possibility of H contribution to 
the core density deficit, Physics of the Earth and Planetary Interiors, Volume 194, p. 18-24. (PEPI Homepage), 
03/2012, http://adsabs.harvard.edu/abs/2012PEPI..194...18T

מעטפת עליונה

ליתוספירה יבשתית

גלעין חיצוני

מעטפת תחתונה

ליתוספירה ימית

שכבת מעבר עתירת מים

http://adsabs.harvard.edu/abs/2012PEPI..194...18T
http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/3/3/5/6
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 באסתנוספירה ואולי אף קודם לכן. המים הנותרים ממשיכים להשתחרר בהדרגה בעֹמק המעטפת ולבסוף כל השאריות
 מחולצות בשכבת המעבר בין הגלעין למעטפת. גֹרם הסעה זה הוא המוליך את המים כלפי מטה. המים המּולכים על ידו הם

(ככל הנראה) בעיקר ֵמי האוקיאנוסים, שנספגו בליתוספירה הימית.

.

גֹרם ההסעה השני מצוי בזרמי המעטפת העולים. החֹם הפנימי, שכדור הארץ מיָצֵר נובע בעיקר מן הגלעין. בגבול הגלעין-
 מעטפת החֹם יוצר זרמים עולים של מאגמה וסלע. זרמים אלו עולים (באיטיות רבה) עד לפני השטח ויוצרים בסופו של

 דבר את הרכסים הגעשיים באוקיאנוסים, כמו גם קווי שבר חדשים (דוגמת השבר הסורי-אפריקני) ו”נקודות חמות”
(דוגמת איי הוואי). הכוחות הנובעים מהם מניעים את היבשות. קיומם של זרמים אלו הוכח בהדמיות סייסמיות רבות.

 בהדמיות הסייסמיות מזהים את הזרמים העולים עם אזורים בעלי צפיפות נמוכה יותר. את הצפיפות הנמוכה משייכים
 לטמפרטורה הגבוהה של החֹמר בזרמים אלו. אך האם יתכן, שהזרמים העולים וחוצים את המעטפת כולה מהווים גם נתיב
 אנכי למעבר מים משכבה לשכבה ובסופו של דבר גם לפליטת מים מן המעטפת להידרוספירה? הרי ידוע שנוכחות מים

 בסלעים או במאגמה מפחיתה את צפיפות החֹמר. האם יתכן, שלפחות חלק מן הצפיפות המופחתת בזרמים העולים משויכת
, שהתשובה היא "כן". מניח לחֹם? למיטב ידיעתי, אין לשאלות אלו תשובה עדיִן. אני ולאבעצם לנוכחות מוגברת של מים 

 לסיכום, לאחר שאספנו כמה נתונים בסיסיים ומהותיים, אנו מסוגלים עתה לבנות מודל כללי למחזור המים הפלנטרי
המומחש באיור הבא: 

 ) המים מוסעים יחד עם הליתוספירה2) מי האוקיאנוס חודרים לליתוספירה הימית ונספגים בה. 1: מחזור המים הפלנטרי

                                           מעטפת תחתונה

שכבת המעבר

                        שכבת ביניים במעטפת העליונה

אסתנוספירה

ליתוספירה יבשתית

גלעין חיצוני (רווי במים?)

שכבת מעבר עתירת מים

ליתוספירה ימית

מעטפת תחתונה

אסתנוספירה

שכבת המעבר

. מים מן האוקיאנוס נספגים בליתוספירה1
 הימית. 

. המים מוסעים יחד עם הליתוספירה2
לעֹמק המעטפת (חיצים כחולים עבים)

. רוב המים משתחררים כבר 3
באסתנוספירה.

. מים ממשיכים להשתחרר כל הדרך 4
מטה ומוסעים או מחלחלים חזרה מעלה

עד שהם נתקעים באסתנוספירה או 
בשכבת  המעבר שמעליהם.

. בגבול המעטפת-גלעין הליתוספירה 5
מותכת סופית וכל המים הנותרים

משתחררים לשכבת זו.

1

23
4

4

5

ליתוספירה ימית
ליתוספירה יבשתית

ליתוספירה ימית

                                                       גבול מעטפת-גלעין

גלעין חיצוני רווי

זרם ערבול
עולה

1

2
3

3

4

4

4

5

6
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 השוקעת לעֹמק המעטפת. כאשר הטמפרטורה עולה, יכולת הרוויה של הליתוספירה יורדת והמים מתחילים להשתחרר. רובם
 ) המים הנותרים ממשיכים להשתחרר מן הלתוספירה השוקעת. הם מוסעים או מחלחלים3משתחררים כבר באסתנוספירה. 

 מעלה לאסתנוספירה או לשכבת המעבר. בגבול המעטפת-גלעין כל המים הנותרים מחולצים, כאשר הליתוספירה מותכת
 )5) עודפי המים נדחפים (בלחץ כימי- דיפוזי) לאֹרך שכבות המעבר השונות, עד שהם מגיעים לזרם עולה במעטפת. 4סופית. 

 )המים משתחררים חזרה לאוקיאנוסים6המים מוסעים בזרם העולה יחד עם סלעי מעטפת ואולי גם באמצעות חלחול. 
(ולהידרוספירה בכלל) ברכסים הימיים וב"נקודות חמות". 

 בסעיף זה הצעתי מחזור מים פלנטרי, הפועל כל העת "בשגרה" ובקצב איטי מאוד. כדור הארץ מצוי (לכאורה) בשיווי
 משקל בהתאם למחזור מים זה. האנרגיה, שמיצרת את המחזוריות וכן את שיווי המשקל הנובע ממנו, מסופקת על ידי תחנת
 הכוח הגרעינית הגדולה ביותר של כדור הארץ: ההתפרקויות הרדיואקטיבית היציבות והמתמשכות בגלעין כדור הארץ. אם
 נוסיף למערכת אנרגיה חיצונית משמעותית (למשל באמצעות כוחות גאות עֹצמתיים), אנו נפֵר את שיווי המשקל ונוציא את

 מחזור המים הפלנטרי מאיזון. בסעיף הבא ננסה להבין כיצד תרחיש זה יגרום לשחרור מֵי "תהום רבה" ולהצפה
התנ"כית...
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  . שחרור המים  10
 בסעיף "רמזים למהות האמיתית של המבול?” ציינתי את כוחות הגאות החריגים, הפועלים על איו (אחד מירחי של צדק)

  מטרים בזמן גאות! גם בכדור הארץ האדמה מתרוממת מידי יום. אך100בשגרה. כזכור, באיו הקרקע עצמה מתרוממת עד 
 , כיוָן שכוחות הגאות הפועלים כאן חלשים בהרבה. אולם אם מסה54גאות הקרקע אצלנו נמדדת בסנטימטרים בודדים

 גדולה מספיק תעבור בקרבתנו, גם אנו עלולים למצוא את עצמנו במצבו של איו ואף גרוע מכך, משום שכדור הארץ מכיל
 (ככל הנראה) הרבה יותר מים מאשר איו. הבה נחקור מעט יותר לעֹמק מה מתרחש באיו וננסה להבין מה צפוי לכדור

הארץ בתרחיש דומה...

 באֹפן כללי, אם פועל על גוף כלשהו כֹח פיסיקלי, הרי שאותו כֹח מעביר לו אנרגיה. כוחות הגאות והשפל הינם ביטויים
 לקבלת אנרגיה כבידתית. הגאות והשפל של הימים והאוקיאנוסים בשגרה מבטאים אנרגיה כבידתית, שכדור הארץ מקבל

 מן הירח והשמש. הגאות והשפל בקרום של איו מבטאים אנרגיה כבידתית, שהוא מקבל מצדק ומן הירחים אירופה וגנימד.
 " ("קינטי" אואנרגיה קינטיתבאמצעות הגאות והשפל, האנרגיה הכבידתית מומרת לתנועה או במילים אחרות ל"

"קינטיקוס" משמעו ביוונית "תנועה"). 

 כאשר התנועה הממוצעת של כל הפרודות בגוף מסוים מכוונת באותו כיוון, הגוף כולו נע כחטיבה אחת באותו כיוון. אולם,
 כאשר התנועה הממוצעת של כל פרודות הגוף מתקזזת לאפס, האנרגיה הקינטית של הגוף מומרת כולה לחום. מסתבר כי

 טמפרטורה של גוף היא פשוט ביטוי ישיר לאנרגיה הקינטית (ליחידת שטח) של פרודותיו (ראה באיורים הבאים).
 האנרגיה, המתקבלת מכוחות הגאות והשפל אמנם באה לידי ביטוי בתחילה בתנועת הגאות והשפל, אך מומרת בהמשך

בעיקר לחֹם.

כאשר כל הפרודות בעלות תנועה ממוצעת באותו כיוון הגוף כולו נע כחטיבה אחת לכיוון זה...

 כאשר הפרודות נעות לכיוונים שונים, כך שהתנועה הממוצעת שלהם מתקזזת לאפס, הגוף השלם אינו נע כלל. במצב זה
 תנועת הפרודות מתורגמת כולה לחום. מהירות ממוצעת נמוכה משמעה טמפרטורה נמוכה (צד שמאל) ומהירות ממוצעת

גבוהה משמעה טמפרטורה גבוהה (צד ימין).אֹרכי החיצים בתמונה מסמלים את גודלה של המהירות עבור כל פרודה ופרודה.

54 John Wahr, "Earth Tides", Global Earth Physics, A Handbook of Physical Constants, AGU Reference Shelf, 1, pp. 
40-46, 1995.

 הגוף כולו נע כחטיבה
אחת באותו כיוון...
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 . החֹם גורם לזרמים פנימיים55באיו החימום הוא כה חד, עד כי הוא גורם להתכתם של אזורים נרחבים במעטפת ובגלעין
 . בכדור הארץ,56של מאגמה ולפעילות געשית ערה. לכן, איו מלא בהרי געש ומכיל הרים גבוהים עוד יותר מן האוורסט

 החימום הפנימי משויָך בעיקר להתפרקות רדיואקטיבית מתמשכת בגלעין. אך באיו מעריכים כי החימום, הנוצר כתוצאה
 מן החימום הרדיואקטיבי הפנימי שלו!200מן הגאות והשפל, גדול פי 

.57)נאסאתמונה של איו. ירח מצולק מפעילות געשית... (מקור התמונה: 

 כבר ציינתי בסעיפים הקודמים, כי מעטפת כדור הארץ וככל הנראה גם הגלעין החיצוני מכילים כמויות גדולות של מים.
מים אלו אינם חֹפשיים אלא ספוגים או מומסים בסלעים. 

? כיצד ישפיע חימום פנימי של כדור הארץ על המים המומסים בו

 הגיאוכימאים מנסים לגלות את התשובה לשאלה זו בניסויי מעבדה, שהם מבצעים. הם משתמשים במינרלים, המדמים
 להערכתם את המינרלים הקיימים בקרום, במעטפת או בגלעין של כדור הארץ, מרווים אותם במים, מפעילים עליהם

 לחצים עצומים ומחממים אותם למאות ואף אלפי מעלות על מנת לדמות את התנאים השוררים במעמקים. המחקר דורש
 איסוף נתונים מתמשך ממספר רב של ניסויים, כיוון שתחום הלחצים והטמפרטורות הקיָם במעטפת ובגלעין רחב מאוד.

 אותה תערובת של מינרלים עשויה לעבור שינויים משמעותיים בפאזה שלה ויכולתה לספוג או להמס מים משתנית כתלות
 בלחץ ובטמפרטורה. נוסף על כך, גם שינוים קטנים בהרכב התערובת (לדוגמא תוספת קטנה של ברזל) עשויים ליצור
 שינויים גדולים בתכונותיה של התערובת ואחת הבעיות, היא שאיננו יודעים באמת מהו ההרכב המדויָק של המעטפת

 והגלעין. בכל אֹפן, ניתן באמצעות הניסויים למדוד (עבור לחץ וטמפרטורה נתונה) כמה מים יכולה תערובת נתונה להכיל.
 ניסויים רבים מלמדים, שבטווחי הלחצים והטמפרטורות, האופיניים למעטפת העליונה, חימום נוטה בדרך כלל להקטין את

.58יכולת ספיגת המים בתערובת. עודפי המים שואפים במצב זה להִפרד מן התערובת ולעלות מעלה

 כבר ציינתי, כי סלעי המעטפת נוטים לשחרר מים עם חימומם. אם החימום כה חד עד כדי התכה, אזי ישתחררו כמויות מים
 גדולות במיוחד. הסלעים המותכים הופכים ל"מאגמה". במאגמה ברווית יתר, המים, שהיו כבולים בקשרים כימיים
 למינרלים של הסלע, חֹפשיים "להתגרען" (ליצור טיפות או "בועות" של מים סביב גרעיני עיבוי), להתלכד לנפחים
 הולכים וגדֵלים של מים חֹפשיים ולצוף כלפי מעלה (ראה בתמונה הבאה). גם מבלי להתגרען, מים המומסים במאגמה

חֹפשיים יותר להתניֵד באמצעות פעפוע לאזורים בעלי ריכוזי מים נמוכים יותר.

55 Rosaly MC Lopes (2006). "Io: The Volcanic Moon". In Lucy-Ann McFadden, Paul R. Weissman, Torrence V. 
Johnson. Encyclopedia of the Solar System. Academic Press. pp. 419–431. ISBN 978-0-12-088589-3.

56 Schenk, P.; et al. (2001). "The Mountains of Io: Global and Geological Perspectives from Voyager and Galileo". 
Journal of Geophysical Research 106 (E12): 33201–33222. Bibcode 2001JGR...10633201S. 
doi:10.1029/2000JE001408.

57 http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02308  
58 N. Bolfan-Casanova, Water in the Earth’s mantle, doi: 10.1180/ 0026461056930248; Mineralogical 
Magazine June 2005 v. 69 no. 3 p. 229-257, http://minmag.geoscienceworld.org/content/69/3/229.abstract

http://minmag.geoscienceworld.org/content/69/3/229.abstract
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02308
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02308
http://dx.doi.org/10.1029%2F2000JE001408
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://adsabs.harvard.edu/abs/2001JGR...10633201S
http://en.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-12-088589-3
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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 "התגרענות" של בועות פחמן דו-חמצני במשקה מוגז סביב אצבע. המשקה המוגז הוא למעשה תמיסה ברווית יתר (של פחמן
 דו-חמצני). במצב זה פרודות המים דוחים את עודפי הפחמן הדו-חמצני, כך שפרודות הפחמן הדו-חמצני ימהרו להתלכד

  ידחה אותן. בתמונה זו האצבע מספקת "גרעין" התגרענות. באֹפן דומה, מים המומסים ברווית יתרלאלבועות סביב כל דבר, ש
 במאגמה יתגרענו סביב "זיהומים" שונים במאגמה ליצירת "בועות" (של מים במצב נוזלי סופר-קריטי). הבועות ינועו מעלה

בכֹח הציפה שלהם, כפי שבועות פחמן דו חמצני עולות במשקה מוגז.
59)מלמד כץ(התמונה באדיבות 

 שינוי פאזה בסלעי המעטפת (בין אם השינוי מביא להתכה או בין אם הוא מבני בלבד) עשוי גם להביא לשינוי חד ביכולת
 הרוויה של המים. לשם המחשה, חישבו על המסיסות של מלח במי הים. בין טמפרטורת הקפיאה לטמפרטורת הרתיחה,

 השינוי במליחות הים זניח, אך ברגע שהמים מתחילים לקפוא וקרחוני הים נוצרים, חלה הפרדה כימית בין הקרח למלח.
 ! מסיסות המלח60מליחות הקרחון הימי יורדת לכדי שליש מן המליחות של מי הים בהפרש טמפרטורה של מעלות בודדות

 במים עוברת שינוי חד, בעת שהמים משנים מצב צבירה (נוזל-מוצק). באֹפן דומה גם מסיסות המים בסלעי המעטפת רגישה
במיוחד לשינויים בפאזה או במצבי הצבירה של הסלעים.

תמונה של קרח ימי
NOAA61מקור: 

 המים (או המאגמה עתירת המים) יכולים לנוע מעלה, עד שיתקעו בשכבה מוצקה ואטומה. שם הם יצטברו ויאגרו. אם
 תהיה להם אפשרות לפרוץ הלאה הם יעשו זאת. שכבות אטומות יתקיימו באזורים, שהתחממו פחות, או באזורים, שעל אף

חימומם נותרו מוצקים עקב ההרכב הכימי ותנאי הסביבה המיוחדים שלהם. 

 באיו אנו רואים, כי למרות שכוחות הגאות והשפל גורמים להתכה של סלעי המעטפת, קרום הירח נותר מוצק וקר

59 http://he.wikipedia.org/wiki/  קובץ  :Nucleation_finger.jpg  
60 ESR   (Earth and Space Research, A non-profit research institute). http://www.esr.org/outreach/glossary/sea_ice.html
61 http://www.arctic.noaa.gov/essay_wadhams.html  

http://www.arctic.noaa.gov/essay_wadhams.html
http://www.arctic.noaa.gov/essay_wadhams.html
http://www.arctic.noaa.gov/essay_wadhams.html
http://www.esr.org/outreach/glossary/sea_ice.html
http://www.esr.org/esrabout.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Nucleation_finger.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Nucleation_finger.jpg
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ן?מדוע הקרום של איו אינו מותך גם כ! כיצד זה יתכן? 62 קילומטרים50והליתוספירה של איו נמשכת עד לעֹמק של כ-

 בסופו של דבר רוב האנרגיה הופכת לחֹם, היכן שנוצר חיכוך בין שכבות שונות. הדבר דומה להתחממות בלם של רכב.
  קמ"ש ובולם, הוא ממיר את כל האנרגיה הקינטית שלו לחֹם. אך החימום מתנקז כמעט100כאשר רכב נוסע במהירות של 

 לחלוטין רק לבלם עצמו. אנו לא חשים ברכב, שהוא עצמו מתחמם. בדרך כלל החֹם מוקרן במהירות מן הבלם לאוויר
 שסביבו ואנו יכולים להמשיך ולנסוע בלי חשש. כמו בבלמים במכונית, כך גם במבנה הפנימי של איו, יש שכבה, שסופגת

 קילומטרים מתחת לפני השטח.50את המרת האנרגיה הקינטית לחֹם. שכבה זו באה לידי ביטוי כאוקיאנוס של מאגמה, 

  חישבו על מגדל קוביות. דמיינו שאתם מרעידים ומטלטלים אתאילו שכבות יספגו את האנרגיה הכבידתית בכדור הארץ?
המגדל. כיצד התנועה שאתם מעבירים למגדל תתורגם לתנועה וחיכוך במגדל עצמו? ראה איור... 

אם נרעיד מגדל קוביות, אילו שכבות יספגו בסופו של דבר את האנרגיה הקינטית, יתחככו ויתחממו? 
 מימין רואים מגדל קוביות יציב. באמצע אנו רואים מגדל, שמורעד והקוביות מתחככות אלו באלו. ברור כי עיקר החיכוך הינו
 בין קוביה לקוביה ולא בתוך הקוביות עצמן. בצד שמאל אנו רואים תרחיש לא הגיוני, בו האנרגיה הקינטית מן ההרעדה של

המגדל גורמת דווקא לשבירת הקוביות במקום לחיכוך ביניהם.

 מה שהדוגמה של המגדל באה להראות לנו הוא כי הגופים המוצקים נעים כחטיבה אחת. החיכוך (הנובע מתנועה בכיוונים
  בתוך הגופים עצמם. בזכות חיכוך זה, תנועת הגופים עוצרת במהירות,לאמנוגדים) נוצר בין גוף מוצק אחד למשנהו ו

 . הליתוספירה היא ה"גוף" המוצק העליון. שכבת בינייםכמו במגדל, כך בכדור הארץברגע שהכוח החיצוני מפסיק לפעול. 
 במעטפת העליונה היא הגוף המוצק השני, המעטפת התחתונה היא הגוף המוצק השלישי והגלעין הפנימי הוא הגוף המוצק

 הרביעי. בין ה"גופים" המוצקים הללו מצויים השכבות המותכות (אסתנוספירה, שכבת המעבר בין מעטפת עליונה
 לתחתונה וגבול המעטפת-גלעין יחד עם הגלעין החיצוני הנוזלי). שכבות המעבר הן השכבות החלשות במבנה, אשר יתפקדו
 כמו החללים בין קוביות המגדל. החיכוך יתבצע בעיקר בשכבות המותכות (או ליתר דיוק מותכות חלקית). לכן, מרבית

האנרגיה הכבידתית, הנובעת מכוחות הגאות והשפל ּתּוָמר בסופו של דבר לחימום שכבות אלו.

62  Kerr, R. A. (2010). "Magnetics Point to Magma 'Ocean' at Io". Science 327 (5964): 408–409. 
doi:10.1126/science.327.5964.408-b. PMID 20093451.
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 השכבות המוצקות בכדור הארץ משולות לקוביות במגדל (ראה איור קודם). השכבות המותכות (או מותכות חלקית) משולות
 לקווים המפרידים בין הקוביות במגדל. לכן, בהמשלה מהרעדת המגדל, האנרגיה הקינטית של הגאות והשפל תתנקז בסופו של
 דבר בעיקר לחיכוך וחום באסתנוספירה, בשכבת המעבר (בין מעטפת תחתונה לעליונה), בגבול המעטפת-גלעין ובגלעין

החיצוני.

 . כזכור, הטענה היא שבשגרה ההתכה של שכבות אלו היאבשכבות המעבר תחול התכה נוספת ונרחבתהמשמעות היא, ש
 חלקית בלבד (למעט בגלעין החיצוני, שם השכבה כולה נוזלית). התכה נוספת יכולה להתבטא באחוזי התכה גבוהים יותר

  בשכבת המעבר) וכן בהרחבתם של שכבות המעבר עצמם והתכה10% התכה במקום 20%בתוך השכבות עצמן (לדוגמה 
 חלקית וזמנית גם בתחומים מוגבלים מעל ומתחת לשכבות אלו. הגאות יוצרת גם הפחתת לחץ זמנית, וגם היא יכולה

לתרום להתכת הסלעים (הפחתת לחץ מביאה להפחתת טמפרטורת ההתכה).

 כזכור, התכת סלעי המעטפת יכולה לשחרר את המים הכלואים בסלעים. כיוון שמדובר בשינוי פאזה, השינוי ביכולת
 הרוויה עשוי להיות חד ביותר. תחת תנאים אלו שכבות המעבר, שגם כך כבר רוויות (או ברווית יתר), יאספו הרבה יותר

  ולאבועות נוזליותמים משיש ביכולתם להכיל. רווית היתר של המים תביא ליצירת "בועות" מים במאגמה (הכוונה ל
 גזיות, שכן המים במצב צבירה סופרקריטי). פעולת ה"סחיטה" של כדור הארץ בידי כוחות הגיאות דומה לניעור בקבוק
 קולה סגור. הניעור יוצר כידוע בועות. כך גם תנועת הגאות והשפל החוזרת ונשנית בשכבות הפנימיות אמורה לסייע

 ביצירתם המהירה של בועות המים. בועות המים ינסו לעלות מעלה בכֹח ציפתם, תוך כדי שהם גוררים עימם מאגמה דלילה
 מן המעמקים. הנתיב הטבעי ביותר לשחרור המים הוא דרך זרמי הערבול העולים. אין כוונתי, כי הסלעים והמאגמה,
 שבתוך  זרמי הערבול העולים, יעלו בעצמם. כוונתי היא, שהמים ימצאו שם את התנאים המיטביים לחלחל או לפעפע

מעלה דרך המאגמה והסלעים.

המים העולים דרך זרמי הערבול יגיעו במהרה לקווי השבר הגאולוגים, שמעל לזרמים אלו. בעיקר לרכסים המרכז-
 אוקיאניים. כיוון שריכוז המים במאמגה יהיה גבוה ביותר, המאגמה תהא דלילה באֹפן קיצוני. תכונה זו של המאגמה

 תאפשר שחרור קל ומהיר של מים וחֹמרים נדיפים אחרים מתוך הרי הגעש וכן מסדקים שונים בליתוספירה. בתנאים אלו,
 שחרור המים אינו חיָב להיות מלווה בהתפרצויות געשיות אלימות ונרחבות. השחרור יעשה בצורת קיטור באזורים בהם
 הלחץ הסביבתי קטן מן הלחץ הקריטי של המים (למשל בהרי געש יבשתיים) ובצורת מים נוזליים באזורים בהם הלחץ

  מטרים). רוב המים ישתחררו2180הסביבתי גדול מן הלחץ הקריטי (למשל ברכסים המרכז- אוקיאניים, שעֹמקם גדול מ- 
 במצב נוזלי אל מעמקי הים. הם יעשו זאת דרך הרכסים הימיים, שאורכם המצטבר הוא בסדרי גודל של עשרות אלפי

קילומטרים.

 מפה עולמית של הרכסים הימיים (מסומנים באדום). רכסים אלו הם תוצרי הקצה של זרמי הערבול העולים מן הגלעין, דרך
 המעטפת והליתוספירה עד לקרקעית האוקיאנוסים (ובמקרים חריגים גם עד לפני השטח ביבשה). לאֹרך רכסים אלו פרוסים

עשרות אלפי קילומטרים של הרי געש (בעיקר תת-ימיים), ארובות גז ונביעות חמות. 
שחרור המים בזמן המבול נעשה בעיקר דרך רכסים אלו.

  USGS(  63(מקור: 

63 http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/baseball.html  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/baseball.html
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/baseball.html
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/baseball.html
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המים המשתחררים מן המעמקים יהיו כמובן רותחים...

 "תניא מימי המבול קשים" (פֵרוש- עבים) "כשכבת זרע שנאמרמובא בגמרא בסנהדרין דף ק"ח עמוד ב: 
 נכון למועדי רגל אמר רב חסדא ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נִדונו כתיב הכא (בראשית ח) וישכו

המים וכתיב התם (אסתר ז) וחמת המלך שככה (לומדים מכאן שנחו מי המבול (מרתיחתם, ע"פ רש"י))”

(תודה לאוריאל פרג'ון על ההפניה הנ"ל)

 ד"ר עמנואל וליקובסקי ז”ל, מגדולי החוקרים בתחום התורה והמדע, ערך מחקר השוואתי נרחב על מסורות העמים בכל
 קצווי תבל. לא רק שהוא מצא, כי תאור המבול חוזר על עצמו בכל תרבויות העולם. הוא מצא גם כי כולם מתארים כי

 המבול לווה בהתפרצויות נרחבות של הרי געש, גייזרים, וגשם חם. המים, שהציפו את העולם, מתוארים תמיד כמים חמים
 ”, שערך עוזרו ג'אן סאמר מתוךIn The Beginningואף רותחים. ניתן לקרוא את מחקרו בתחום המבול בספר "

רשומותיו:
 http://www.varchive.org/itb/index.htm

(תודה לרב יונדב זר ולשולה כוגן-וליקובסקי שהפנו אותי לעבודותיו)
ניתן גם לקרוא עוד חֹמר על מחקריו בשלל נושאים נוספים באתר, שהקימה בתו שולה כוגן-וליקובסקי:

http://www.ageinchaos.org.il

 . לדעתי,20מחקריו של ד"ר עמנואל וליקובסקי עוררו סערות אקדמיות בשנות החמישים עד השמונים של המאה ה-
 חשיבותם טרם הוערכה כראוי. ביקורת רבה נמתחה על האֹפן, שבו הוא פירש את מסורות העמים והסיק מהן מסקנות
 פיסיקליות, ארכאולוגיות וגאולוגיות. אפשר להתווכח על כך רבות. אך למיטב ידיעתי, אין מי שיחלוק על כך שד"ר

 עמנואל וליקובסקי ביצע עבודת איסוף והשוואה דקדקנית ונרחבת של מסורות העמים בכל קצוות תבל. החֹמר הגולמי של
מחקריו שריר, קיָם וברור. השאלה העיקרית היא האם אנו בוחרים להאמין למסורות אלו או לא...

 שחרור המים לא נעשה באֹפן אחיד מכל שכבות המעבר. אני מניח כי, ככל שהשכבה עמוקה יותר, כך יקשה על המים
 לעבור את הדרך הארוכה אל פני השטח. שאלה חשובה היא האם זה בכלל מעשי, שמים יספיקו לחלחל מעלה מעֹמקים של

מאות ואלפי קילומטרים תוך שבועות או חֹדשים ספורים (במשך השלבים הראשון והשני במבול התנ”כי)?

 המועמדת הטובה וההגיונית ביותר לשחרור מֵי המבול הינה האסתנוספירה. היא הכי קרובה לפני השטח. שכבה זו נמצאת
 היישר מתחת לליתוספירה "רק" כמאה- מאתיים קילומטרים מתחת לפני השטח. נוסף על כך, שכבה זו גם צפויָה היתה

להתחמם יותר מאשר השכבות העמוקות. מדוע? נבין זאת בעזרת האיור הבא:

 כוחות הגאות (חיצים כחולים) חלשים יותר ככל שמתקרבים לגלעין (מה שמסומן כאֹרך הולך ומתקצר של החיצים). זאת
 משום שכֹח הגאות (או השפל) הוא תוצר ההפרש בין עֹצמת הכוח הכבידתי, שהענן (במקרה זה) מפעיל על יחידת מסה

קוסמיענן
גלעין

מעטפת תחתונהמעטפת ביניים ליתוספירה

גבול מעטפת-גלעיןשכבת המעבר אסתנוספירה

http://www.ageinchaos.org.il/
http://www.varchive.org/itb/index.htm
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 האםבנקודה מסוימת בכדור הארץ לבין עֹצמת הכח הכבידתי, שהענן מפעיל על יחידת מסה במרכז כדור הארץ (ראה פרק "
").ניתן להסביר את המבול כגאות קיצונית של האוקיאנוסים

בהתאם לכך, גם הגאות והשפל הצפויים בשכבות השונות משתנים כתלות בעֹמקם. קנה המדה בציור הנ"ל כמובן מוגזם...
 כוחות הגאות החזקים ביותר פועלים על הליתוספירה ומעטפת הביניים. לכן, מבין כל השכבות המותכות, אני מניח כי

האסתנוספירה (החוצצת בין הליתוספירה למעטפת הביניים) תספוג את מירב החיכוך והחֹם.

 בהערכת מהירות שחרור המים, יש לקחת בחשבון לא רק את עֹמק השכבה, שממנה המים השתחררו, אלא גם את ההשפעה
 . מרבית האנרגיה של הגאות והשפל אמנם תּומָר לחיכוך וחֹםהמוצקותהישירה של כוחות הגאות והשפל על השכבות 

 בשכבות המעבר המותכות, אך היא בהכרח גם תיצֹר שברים וסדקים בשכבות המוצקות. ההקבלה של השכבות המוצקות
 לקוביות המגדל (ראה מקודם) הרי אינה מדויקת, שכן שכבות כדור הארץ הינן בצורת ספירה (מעטפת כדורית). גלי הגאות
 והשפל בהכרח יוצרות מעין "סחיטה" שלהן. דרך הסדקים והשברים שיווצרו, המאגמה רווית המים ואולי גם מים חופשיים
 ימצאו את דרכם מעלה במהירות. תרחיש זה מאפשר מעבר מהיר של מים משכבה לשכבה, כמו גם שחרור של מים לפני

 השטח, אפילו באזורים המרוחקים מהרי הגעש וקווי השבר הגאולוגיים! יתרה מכך, סביר כי גם אקוויפרים "רגילים"
בליתוספירה עצמה נפרצו ועלו אל פני השטח מאותן סיבות.

 גלי הגאות והשפל בליתוספירה בהכרח יוצרים בה סדקים. דרך סדקים אלו מאגמה עתירת מים מחלחלת מעלה. ככל
 שהמאגמה מתקרבת יותר לפני השטח והלחץ הסביבתי יורד, כך נעשה למים קל עוד יותר להשתחרר מן המאגמה ולפרוץ

  מטרים או כקיטור אם הפריצה נעשית2180מעלה כמים חופשיים (נוזליים אם הפריצה נעשית בקרקעית הים בעֹמק גדול מ-
בלחצים נמוכים יותר). נוסף על כך סדיקת הליתוספירה מאפשרת את פריצתם של אקויפרים "רגילים", המצויים בתוכה.

 לכל גאות יש גם שפל. בעוד שמחצית כדור הארץ חווה גאות, המחצית האחרת חווה שפל. באזורים שחוו גאות, היה למים
 קל יותר להשתחרר, שכן הפחתת הלחץ הזמנית, הנובעת מן הגאות, מקילה על בועות המים את העליה. לעֹמת זאת

 באזורים שחוו שפל, השכבות נדחסו באֹפן זמני. עליָת מים מן המעמקים עוכבה, אך מה שחשוב יותר- דחיסת הליתוספירה
 כך (לטענתי)סגרה את הסדקים באֹפן זמני והקשתה על מים, שכבר השתחררו אל מעל לפני השטח, לחלחל חזרה. 

  מים יכלו להשתחרר אל פני השטח בקלות יחסית, אךהליתוספירה של כדור הארץ הפכה למעשה לשסתום חד כיווני!
דרכם חזרה למעמקים היתה חסומה.

ליתוספירהים או שכבת הצפה
שפל

גאות

שפל

גאות

אסתנוספירה

אקויפר                             ליתוספירה

ים או שכבת הצפה
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 הליתוספירה תחת השפעה חזקה של כוחות הגאות והשפל (חיצים כחולים) הופכת ל"שסתום חד כווני”. הגאות מרחיבה
 סדקים ומאפשרת פריצת מאגמה ומים מן המעמקים (קווים כחולים). השפל דוחס את הליתוספירה וסוגר את הסדקים (קווים

שחורים), כך שהמים, שנשאבו בזמן הגאות, אינם יכולים לחדור חזרה בזמן השפל.

 כזכור, המים השתחררו בטמפרטורות גבוהות ביותר כקיטור או כנוזל סופרקריטי. אולם גם המים, שהשתחררו במעמקי
 הים כנוזל סופרקריטי, עלו בוודאי אל פני הים ושם בלחץ הסביבתי האטמוספרי הם התאדו. האטמוספירה התמלאה

 במהירות באדי מים הרבה מעבר ליכולת הרוויה שלה והמים ניתכו במבול חזרה על הארץ. אלו הם עיקר המים של המבול.
מים שהשתחררו מן המעמקים, התאדו, התקררו באטמוספירה וירדו חזרה כגשם.

 לשחרור המים היה תפקיד חשוב בשחרור עודפי האנרגיה חזרה לחלל. המים, שעלו לפני השטח הסיעו איתם הלכה
 למעשה (באמצעות החֹם שהם נסעו עימם) את האנרגיה הכבידתית, שכדור הארץ ספג מן הענן הקוסמי. כאשר המים

 התאדו, אותה אנרגיה הוקרנה מהם במהירות לאטמוספירה ומשם חזרה לחלל. בלחץ אטמוספרי, גשם הרי אינו יכול לרדת
  מעלות צלסיוס. רק אדי מים, שהקרינו מספיק אנרגיה לחלל יכלו לרדת100כל עוד אדי המים בטמפרטורה גבוהה מ-

 חזרה כגשם. המים המקוררים, שחזרו בהמשך למעמקים רק סייעו לצנן את כדור הארץ מחדש. התהליך כולו מומחש
 באיור הבא. למעשה, המודל שאני מציע כאן עתה מהווה מנגנון בקרה פשוט לטמפרטורה הפנימית של כדור הארץ. בזכות

 המים, כדור הארץ אינו אוגר בתוכו אנרגיה חיצונית לאֹרך זמן רב, אלא מקרין אותה חזרה לחלל. כך (לטענתי) יכול
 ", כיוון שעקרוןרדיאטור פלנטריעולמנו להשתקם במהירות מסחררת מזעזועים קוסמיים. אני מכנה מודל זה בשם "

פעולתו לא שונה מזה של כל רדיאטור-מים במנועי הרכבים שלנו, רק שהוא מקרר פלנטה שלמה...

רדיאטור פלנטרי
) בשגרה יש בכדור הארץ מאזן חֹם המבוסס על אספקת חֹם קבועה מן הקרינה הרדיואקטיבית של ליבתו.1

 ) כוחות הגאות והשפל החריגים שפעלו על כדור הארץ חיממו בעיקר את המעטפת שלו. חימום זה מסומן על ידי שינוי גוון2
המעטפת באיור לכתום בהיר.

 ) בעקבות חימומה, המעטפת החלה לפלוט מים חמים (חיצים אדומים) אל ההידרוספירה (כחול) והאטמוספירה. פליטת3
 המים איפשרה למעטפת להיפטר מעודפי חֹם. האטמוספירה ספגה את המים והתחממה (מסומן על ידי שינוי הגוון שלה מירוק

חיוור לכתום בהיר).

המשך בעמוד הבא...

12

3
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) עודפי החֹם הוקרנו מן האטוספירה וההידרוספירה במהירות לחלל (חיצים אדומים).4
 ) המים המקוררים (חיצים כחולים) נספגו חזרה במעטפת וקיררו אותה לטמפרטורה הרגילה שלה (מסומן באמצעות המעבר5

חזרה לצבעים כהים).

 כל עוד היה כדור הארץ שרוי בענן הקוסמי הוא חווה שוב ושוב את כוחות הגאות והשפל החריגים. שכבות המעבר
 המשיכו להתחמם והמים המשיכו להשתחרר (אם כי לאו דווקא בקצב אחיד). לעֹמת זאת, מיָד כאשר כדור הארץ השתחרר
 מן הענן הקוסמי, המערכת כולה שאפה לחזור לשיווי משקל. כיצד המים חלחלו חזרה למעמקים? באיזה קצב עלינו להסיק

שהם עשו זאת? על כך בסעיף הבא...

5 4
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  . ספיגת המים  11
  למבול, כדור הארץ נפרד מן הענן הקוסמי. בתוך יממה אחת הענן הקוסמי התרחק דיו וכוחות הגאות, שהוא150ביום ה-

  חודשים, הפסיק5הפעיל על כדור הארץ דעכו לרמה זניחה. הגורם, שחימם וסחט את המעטפת של כדור הארץ במשך כ-
בבת אחת את פעולתו. כדור הארץ היה עתה חֹפשי לחזור לשיווי משקל והמים ִמלאּו בכך תפקיד מרכזי.

?באיזה קצב ירדו המים

  מטרים מעל למפלס הים הנוכחי.3000-5137” הסקתי, שהמפלס המירבי היה בגֹבה כלשהו בטווח כמה מים?בסעיף "
  יממות אחרי כן (בהתאם לרמב"ן) ומתוך הניתוח הטופוגרפי של האזור הסקתי, כי73ראשי ההרים באזור האררט נחשפו 

  מטרים. נתונים אלו מאפשרים לנו לקבוע, כי המפלס לא ירד יותר3000-4000המפלס ביום זה היה בגֹבה כלשהו בטווח 
  לקצב ירידת המים. עדיִן אין בידינו נתונים, שיאפשרו לקבוע מהו החסםהעליון יממות. זהו החסם 73 מטרים ב-2137מ-

. מושג קצת יותר מדויק על קצב ירידת המים ניתן לקבל בעזרת העֹרב, היונה ועלה הזית...התחתון

 ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה. וישלח את העֹרב ויצא יצוא" (לאחר שנראו ראשי ההרים) “ויהי מקץ ארבעים יום “
” (בראשית ח': ו'-ז').ושוב עד יבֹשת המים מעל הארץ.

 ברור מפסוק זה, כי ארבעים יום, לאחר שנראו ראשי ההרים, מרבית הארץ היתה עדיִן מוצפת, לכן העֹרב חזר שוב ושוב
 לתבה. ראשי ההרים אמנם נראו, אך כידוע, בראשיהם של הרים גבוהים מאֹד אין למצוא צמחיה ומזון. מצב זה ממשיך גם

כאשר נח משלח את היונה:

” (פסוק ח'). וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. “

  ימים לאחר7בפעם הראשונה, היונה אינה מוצאת מנוח לכף רגלה ושבה אל התבה. רש"י מבהיר, כי ברור שהיונה נשלחה 
 עודוָיחֶל העורב. גם אבן עזרא ורמב"ן מחזקים זאת. המקור למסקנה זו מצוי בפסוק י' (כאשר היונה נשלחת בשנית): “

 ), לאחר שנראו ראשי ההרים, מוצאת7+ 7+ 7 + 40 ימים (61” רק אז,  ויֶֹסף שַּלַח את היונה מן התבה.אחריםשבעת ימים 
ואז, למען הסר ספק, נכתב:עלה זית טרף בפיה" היונה מנוח לכף רגלה וחוזרת עם "

" (פסוק י”א).וידע נח כי קלו המים מעל הארץ"

 טעות נפוצה היא לחשֹב, שכל העצים מתים ונרקבים במהירות, כאשר הם מוצפים. יש תיעוד לעצים, שכל עלוותם וצמרתם
 . יש גם תיעוד לעצים, שכל סביבתם64הוצפה לחלוטין משך כחֹדש (ועוד בעונת הגדילה שלהם!) והם בכל זאת שרדו

 . אם כן, יש בסיס עובדתי להנחה, כי עצים מסוימים מסוגלים לשרוד65הוצפה וזוהמה במי מלח בזמן צונמי וגם הם שרדו
  הגיע מעץ זית, ששרד כמה חֹדשי הצפהאכןהצפה ממושכת (אפילו במֵי מלח!). לכן, אני מניח, שהטרף בפיה של היונה 

ונחשף חזרה עם ירידת מפלס המים.

 מה ניתן ללמוד מכך על מפלס המים? קודם כל עלינו לקבל מושג באיזה גבהים ניתן למצֹא עצי זית. למרבה הפלא, עצי
 , למרות היותם מזוהים כל כך עם אגן הים התיכון החמים מטבעו. מסתבר שהקרירות דווקא66הזית גדלים היטב בגבהים

  מטרים ובארגנטינה1600-1700 מטרים, במרוקו בגֹבה 1200מיטיבה עם העצים. בספרד מגדלים כיום עצי זית בגֹבה 
  מטרים. נהדמתי לגלות, כי דווקא1500-2000 מטרים. זני בר של עצי זית מצויים בשפע בגבהים הנעים בין 2000בגובה 

בשל תכונה זו נעשה לאחרונה ניסיון לגדל עצי זית בהרי ההימליה (בנפאל)!

64 John Dwyer, Douglas Wallace and Frank Hershey, Flood Tolerance Of Trees, Flooding and its effect on trees, 
United States Department of Agriculture. http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/n_resource/flood/toler.htm

65 Treasured pine still standing tall after tsunami, (Jan. 16, 2012), Daily Yomiuri Online. 
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T120115003080.htm

66  Pietro Bartolucci Buddhi Raj Dhakal, PROSPECTS FOR OLIVE GROWING IN NEPAL 
Department of Agriculture, Fruit Development Division Olive Production Development Project, TCP/NEP/6713 & 
Food and Agriculture Organization of the United Nations Kathmandu 1999,  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/af106e/af106e00.pdf

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/af106e/af106e00.pdf
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T120115003080.htm
http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/n_resource/flood/toler.htm
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  מטרים מעל לפני הים. בסעיף הקודם הסקתי, כי2000אם כך, יש בסיס עובדתי להניח, שניתן למצוא עצי זית בגֹבה של כ-
  מטרים אל3000-4000 מטרים. עתה המפלס ירד מן הטווח 3000-4000ראשי ההרים נחשפו כאשר מפלס הים נע סביב 

 מטרים) וירידה זו התרחשה תוך חודשיים. לכן:1000-2000טווח הגידול של עצי הזית (

 500-1500: קצב ירידת המים (באמצע השלב השלישי למבול) הוא בעל ערך כלשהו בטווח מסקנה
מטרים בחודש.

מתי חזר מפלס הים למפלס ה"רגיל" שלו?

 ...בראשון באחד לחֹדש חרבו המים מעל הארץ וַיָסַר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה. ובחֹדש השני בשבעה“
.” (בראשית ח': י"ג- י"ד). ועשרים יום לחֹדש יָבְשָה הארץ

 רק כחֹדש וחצי, לאחר שהאדמה "חרבה", נח ודיירי התבה יצאו ממנה. מה ההבדל בין "חרבו המים" לבין מה שהתרחש
כחֹדש וחצי מאוחר יותר כאשר "יבשה הארץ"? מדוע לא יכל נח לצאת מן התבה כבר כאשר חרבו המים?

 חרבו". אבן עזרא מרחיב ומסביר: “' יָבְשָה'. נעשה גריד כהלכתה”, “חרבו'. נעשה כמין טיט...רש"י מספק את התשובה: “'
”המים'. לכן לא תוכל הרגל לדרֹך על הארץ שהיא רכה, כי פניה חרבו לבדם ואחר כך יבשה הארץ.

 בניגוד למה שמקובל לחשוב, נתונים אלו אינם מספקים לנו מידע נוסף על מפלס המים. הם מספקים לנו מידע על מצב
 הקרקע בסביבת תבת נח. עד כמה האדמה היתה בוצית ואיפשרה (או לא איפשרה) יציאה (הלכה למעשה) מתוך התבה.

לכן, אין להסיק בהכרח, כי כאשר נח יצא מן התבה מפלס המים כבר חזר לתקנו. 

 : אין נתונים על קצב ירידת המים בשלב הסופי. הירידה הסופית של המפלס יכלה להמשך חֹדשיםמסקנה
ואף שנים מעבר לשנת המבול.

כיצד חזרו המים למעמקי כדור הארץ (לעֹמק הליתוספירה, המעטפת ואולי אף עד לגלעין)?

  מטר בלבד מיָצרת2180”). עמודת מים בגובה היכן המים?ראשית עלינו לזכור את הלחץ הקריטי של המים (ראה סעיף “
  אטמוספֵרות, שהוא הלחץ הקריטי של המים. לכן, החל מעֹמק זה, מים אינם יכולים לרתוח. הם218כבר לחץ של כ-

 ישארו נוזליים (או אף מוצקים) בכל טמפרטורה. מים תחת לחצים גבוהים, שיבואו במגע עם שכבות חמות של סלע או
מאגמה לא ירתחו. אם הסלע או המאגמה אינם רווים, המים יתמוססו אל תוכם בקלות! 

  קילומטר. הלחץ11 קילומטר. בתהומות האוקיאנוס העֹמק יכול אף להגיע עד ל-4-5עֹמק קרקעית האוקיאנוסים הוא לרֹב 
 הסביבתי בעֹמקים אלו מצוי הרחק מעבר ללחץ הקריטי של המים. פסגות הרכסים התת מימיים מצויות לרֹב בעֹמקים של

  קילומטר. אפילו בעֹמקים "רדודים" אלו המים אינם יכולים לרתוח. אך כל הנתונים האלו מתיָחסים למפלס הים3כ-
  קילומטרים. בתנאים אלו, אפילו רֹב3-5הנוכחי. המבול לא הסתיים במפלס הים הנוכחי, אלא במפלס הגבוה ממנו ב-

השטח היבשתי היה תחת לחץ סביבתי, שהוא מעבר ללחץ הקריטי של המים.

 בעיקרון, כל השכבות בעֹמק כדור הארץ, ששחררו מים עקב חימומם ו"סחיטתם”, החלו בשלב זה להתקרר. אי לכך יכולת
 הרוויה שלהם חזרה ועלתה (בדרך כלל). שכבות בעֹמק של מאות ואולי אף אלפי קילומטרים של סלע ומאגמה נעשו

 צמאים למים. אם רק היה אפשר להחזיר להם את המים, הם היו שותים אותו לרוויה. אך האם זה באמת היה אפשרי? האם
 מטרים בחֹדש)?500-1500כדור הארץ יכל לספוג חזרה מים בקצב כה מהיר (ירידת מפלס של

 ) סלעי המעטפת למים. כלומר, במידה שבהpermeability" (חלחלותהתשובה לשאלה האחרונה תלויה במידה רבה ב"
 מים יכולים לחלחל דרך סלעי המעטפת. חלחלות הסלעים תלויה כמובן בתנאים הסביבתיים (טמפרטורה, לחץ, הרכב

 כימי). תנאים אלו אינם קבועים אלא נעים על פני טווחים עצומים לעֹמק המעטפת ולמיטב ידיעתי מדובר בתחום, שרב בו
 הנסתר על הגלוי. טרם נעשה בו מחקר נרחב (אם בכלל) וטרם נאספו נתונים. בכל אֹפן, אני משער, שהחלחלות של סלעים

 מוצקים תחת לחצים כה עצומים היא נמוכה ביותר ואינה יכולה לבדה לאפשר את ספיגת המים בקצב הדרוש. אולם
 החלחלות של שכבה נתונה אינה תלויה רק בסוג הסלע אלא גם בקיומם של סדקים ושברים בשכבה. השכבות המוצקות של



54

 הקרום והמעטפת היו בוודאי סדוקות ושבורות במקומות רבים, לאחר שנסחטו בידי גלי הגאות והשפל העצומים. האם
 סדקים אלו אכן יכולים להתקיים ולהחזיק מעמד לאֹרך זמן תחת לחצי המעטפת? במידה וכן, האם המים אכן יכולים לחדור

דרכם במהירות? טרם מצאתי תשובות לשאלות אלו. אשמח לקבל מידע חדש בתחום...

 השכבות המוצקות (ליתוספירה, מעטפת הביניים והמעטפת התחתונה) נסדקו(?) עקב סחיתטם בידי כוחות הגאות והשפל
העצומים. האם מים יכלו לחלחל חזרה למעמקים במהירות דרך סדקים אלו?

 אפשרות, שנראית מעשית במיוחד היא הולכת המים באמצעות המסתם (המחודשת) במאגמה. בהיותה במצב צבירה נוזלי,
 המאגמה מאפשרת תנועה חופשית יותר של פרודות המים המומסות בה. ידוע מניסויים, כי מים (בלחץ סביבתי גבוה)

 . בתרחיש המבול המתואר כאן, המאגמה, שהיתה67הבאים במגע עם מאגמה, יכולים להרוות אותה תוך ימים ספורים
 ברווית יתר בעת שחרור המים, נותרה במצב רווי לאחר שחרורם. עתה משהחלה להתקרר, סף הרוויה שלה עלה והיא

 ! המאגמה, שבקו המגע עם המים, החלה לשתות את המים חזרה. אך היא לא יכלה להגיע לרוויהנעשתה בלתי רוויה.
 מדוע? כיוון שאוקיאנוסים של מאגמה תחתיה עברו את אותו תהליך בדיוק. גם הם היו צמאים למים. המים, שהומסו
 בשכבה העליונה רק המשיכו לפעפע במהירות לעֹמק. קו המגע של המים עם המאגמה נעשה לצוואר בקבוק (והבקבוק

עצמו לא התמלא עד שכל המאגמה שמתחת רוותה מים).

 מים בלחץ גבוה חדרו אל תוך המאגמה (לדוגמא בהרי הגעש הימיים) לאחר שזו החלה להתקרר ואי לכך נעשתה בלתי רוויה.
 שכבת המאגמה העליונה לא יכלה להגיע לרוויה כל עוד "אוקיאנוסים" של מאגמה תחתיה לא הגיעו לרוויה. זאת מאחר שכל

67 Alain Burgisser, James E. Gardner.  Experimental Constraints on Degassing and Permeability in Volcanic 
Conduit Flow, Bulletin of Volcanology ,December 2004, Volume 67, Issue 1, pp 42-56
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עליה בריכוז המים בשכבה העליונה יצרה לחץ דיפוזי (פעפוע) של מים כלפי מטה. 

 עד כה אמנם בוצעו ניסויים, הנותנים לנו מושג כמה זמן דרוש להביא דגימת מאגמה בלתי רוויה לרוייה של מים.•
 אך על מנת לבדוק האם התרחיש שהצעתי הוא הגיוני, יש לאסוף נתונים על הזמן הדרוש להעלות את ריכוז המים

  רוויות (למשל ניסוי שיבדוק כמה זמן דרוש להעלות את הריכוז בקפיצותבלתיבדגימת מאגמה לדרגות שונות ו
של עשירית האחוז בכל פעם).

 : שינויים קטנים בריכוזי המים בסלעים מביאים לשינוים גדולים בטמפרטורות ההתכה שלהם.תרחיש התכה-הולכה-מיצוק
 בדרך כלל, ככל שריכוז המים בסלע גדול יותר, טמפרטורות ההתכה של הסלע נמוכה יותר. שחרור המים מן הסלעים
 והמאגמה בתחילת המבול הפחית את ריכוז המים בהם ולכן עשוי היה להביא בהמשך להתמצקות מחודשת של הסלעים

  הפחתת טמפרטורה). לעֹמת זאת, ספיגת המים חזרה עם סיום המבול שוב העלתה את ריכוז המים בסלעים. אםללא(
 טמפרטורת הסלעים, היתה עדיִן גבֹהה מספיק, הרי שספיגת המים הביאה להתכתם המחודשת. ברגע שהחלה התכה
 מחודשת (אפילו חלקית) בסלע, המים היו חפשיים לפעפע מטה במהירות גבוהה יותר ולהתיך באֹפן דומה גם שכבות

 עמוקות יותר.  כל שכבה חדשה שהותכה רק הגבירה את הולכת המים לשכבות הבאות בתור. יש לזכור שהמים שחזרו
 בתום המבול היו קרים יותר מן המים ששוחררו בתחילה (לאחר שאיבדו חֹם בהידרוספירה ובאטמוספירה- הסבר

 בהמשך...). לכן, מים שחלחלו לסלע אולי גרמו להתכתו המחודשת, אך בהמשך הם הסיעו חֹם מן הסלע בשכבה הנתונה אל
 שכבות אחרות וקיררו אותו חזרה (כפי שרוח קרה מקררת מהר יותר מאשר סתם אויר קר באותה טמפרטורה). כך יוצא,
 שמעבר מתמשך של מים דרך שכבה מסוימת עשוי לגרום הן להתכתו בתחילה והן להתמצקותו בהמשך. בתרחיש זה, המים

עצמם סוללים לעצמם את דרכם המהירה (יחסית) למעמקים וסותמים אותה, לאחר שעברו בה (ראה באיור הבא).

 ). מים מחלחלים או מפעפעים לשכבהA: נתונים שלוש שכבות בלתי-רוויות של סלע מוצק (תרחיש התכה -הולכה-מיצוק
  מאפשרת למים לפעפע במהירות1), מפחיתים את טמפרטורת ההתכה שלה וכך גורמים להתכתה. התכת שכבה Bהעליונה (

  (המוצקה) ובאֹפן דומה גורמים גם להתכתה של2 (המותכת) לשכבה 1מוגברת מטה. המים מחלחלים או מפעפעים משכבה 
 1. אי לכך, שכבה 2 לשכבה 1 מסיע יחד עם המים גם חֹם משכבה 2 לשכבה 1). מעבר המים דרך שכבה C (2שכבה 

 ),D (3 מטה אל שכבה 2. בתהליך דומה, המים ממשיכים משכבה במצב רוויהולכת ומתקררת, עד שהיא מתמצקת מחדש 
 ) וכן הלאה. כך המים יכולים למעשה הן לסלול לעצמם אתE מתקררת ומתמצקת במצב רווי (2 מותכת, שכבה 3שכבה 

דרכם למעמקים במהירות יחסית והן ולסגור אותה אחריהם. 

 בסעיף הקודם (“שחרור המים"), הסברתי כיצד התכת הסלעים אפשרה את דווקא את שחרור המים וכיצד המים
 שהשתחררו נטּו לצוף ולברוח מעלה. עתה אני משתמש במאגמה ובהתכת הסלעים על מנת להסביר את תנועת המים דווקא

? האם אין כאן סתירהבכיוון ההפוך (מטה לעֹמק). 

 יש לשים לב להבדלים. בתחילת המבול הדגש היה על רווית היתר של הסלעים והמאגמה. ברווית יתר נוצרות "בועות"
  רוויה. ברגעבלתי של מים מומסים בסלעים ומאגמה פעפועוהבועות הן אלו, שעולות מעלה. כאן לעֹמת זאת הדגש הוא על 

 שהסלע או המאגמה נעשים רווים גם הפעפוע פוסק. כשם שמלח המומס כבר במים אינו שוקע פתאום לתחתית הכוס (כל
 עוד אין שינוי חיצוני בתנאים הפיסיים), כך גם מים המומסים בסלע או מאגמה אינם צפים פתאום מעלה ונפרדים מן

    בעוד שספיגת המים היה תוצר  רווית יתר,  שחרור המים היה תוצר של החֹמר, שבו הם מומסים. זהו תמצית הסיפור כולו: 
.  רוויה מחודשת  של 
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 אם כן, הסברתי כיצד מים יכלו לחלחל או לפעפע חזרה לסלעי מעטפת מוצקים, אך נראה לי סביר יותר, שעיקר הספיגה
התבצעה בשטחי המגע של המים עם המאגמה. היכן היו שטחי מגע אלו?

  (בתנאי שהוא היה נתון ללחץ סביבתי הגדול מן הלחץכל הר געש פעיל בעֹלם יכל לספק שטח מגע מאגמה-מיםראשית, 
  ממעבה האדמה אל פנינפלטיםהקריטי של המים). אנו מכירים את הרי הגעש כמקומות בהן מאגמה וגזים (וכן גם מים) 

  חֹמר במקום כעל פולטי חֹמר. אך המאגמה בהרישואביהשטח. צריך לבצע שינוי תפיסתי על מנת לחשוב על הרי געש כ
  למים. כאמור, הרי הגעש היו "צווארצמאההגעש רוויה במים בשגרה ואילו בשלב השלישי של המבול היא היתה 

 הבקבוק" לאוקיאנוסים של מאגמה תחתיהם. בסופו של דבר, הרי געש הם בסך הכל צינורות, המקשרים בין פני השטח של
קרום כדור הארץ לבין המעטפת שלו...

 כמות הרי הגעש היבשתיים זניחה לעֹמת אלו הימיים. הרכסים הימיים מכילים עשרות אלפי קילומטרים של הרי געש
 פעילים. כלומר, עשרות אלפי קילומטרים של שטחי מגע מאגמה-מים. אני מניח, כי רכסים אלו מילאו תפקיד מרכזי הן

בשחרור המים והן בספיגתם חזרה.

 שנית, מים, שחדרו וחלחלו לעֹמק הליתוספירה דרך סדקים ושברים בקרום, הגיעו לשכבות חמות יותר ויותר ככל שהם
 העמיקו. אם מערכות של סדקים ושברים יכלו להוליך מים עד לתחתית הליתוספירה, הרי שגם שם נוצרו שטחי מגע בין
 המים למאגמה. הפוטנציאל הגלום בתרחיש זה גדול עוד יותר מן הפוטנציאל הגלום ברכסים ימיים, כיוון שהוא רלוונטי

בכל הליתוספירה.

 חדירת מים דרך סדקים בליתוספירה עד לאסתנוספירה עצמה יוצר גם כן שטחי מגע מים-מאגמה. הפואנציאל להמסת מים אל
תוך המאגמה בתרחיש זה גדול עוד יותר מתרחיש ההמסה דרך הרי הגעש, שכן הליתוספירה מכסה את כל פני כדור הארץ.

  מטרים של ירידת מפלס בחֹדש- לפחות500-1500לסיכום, אנו רואים כי קצב ירידת המים שדרוש אמנם גבֹה מאֹד (
 באמצע השלב השלישי של המבול), אך קטן בהרבה, ממה שנדמה מקריאה שיטחית וראשונית של פרשת נח. הצעתי כאן
 כמה מודלים לספיגה מהירה של כמויות מים עצומות. המודלים פועלים רק בתנאים היחודיים של המבול, כאשר המעטפת

 מבקשת להחזיר את עצמה לרוויה ושיווי משקל. המודלים השונים אינם תלויים זה בזה והם יכלו לפעול במקביל או בנפרד.
 אין מדובר במודלים בלתי ניתנים לבדיקה. ניתן לחשֹב על ניסויים, שיאפשרו לבחֹן את הִתכנותם. אשמח לשתף פעולה עם

כל מדען שיפנה אליי וכן לקבל מידע חדש בנושא.

                             ליתוספירה

ים או שכבת הצפה

אסתנוספירה

אקויפר
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  . תובנות אסטרונומיות ואקלימיות על שלבי המבול  12
  במבול). אך3 במבול) וכן לשלב ספיגת המים (שלב 1-2עד כה סיפקתי הסברים מפורטים לשלב שחרור המים (שלבים 

  הימים הראשונים) מתחלק בעצמו לשני שלבים: ארבעים150טרם סיפקתי תשובה לשאלה: מדוע שלב שחרור המים (
  ועליה מתמשכת (ככל הנראה) במפלס הים.לא רציף ימים של גשם 110 ולאחריהם עוד רציףיממות רצופות של גשם 

 התשובה קשורה (לטענתי) לשינויים בכיווני התנועה של כדור הארץ ביחס לענן הקוסמי בשלבי המבול השונים ולהשפעת
יחסי גומלין אלו על ה"שטף", שכדור הארץ חווה מן הענן. מיד אפרט ואסביר...

 ראשית, הבה נבין את מושג ה"שטף". דמיֵנו כי יורד גשם וכי, עקב הרוח העזה, הטיפות אינן יורדות על הארץ בצורה
אנכית אלא בזווית כלשהי (ראה איור). מי יִרטֵב מהר יותר? מר "אוהב-מים", שרץ כנגד כיוון הטיפות, מר "לא-אכפת-

לי", שרץ בניצב לכיוון הטיפות או מר "שונא-מים", שרץ עם כיוון הטיפות (באותה מהירות)?

 : מר אוהב מים, שרץ כנגד כיוון הגשם, נרטב מהר יותר ממר לא-אכפת-לי (שעומדדוגמא פשוטה להמחשת מושג השטף
 במקומו) וכן ממר שונא-מים, כי שטף טיפות המים עליו גבוה יותר. מר שונא-מים נרטב לאט יותר מכולם, כי שטף טיפות

המים עליו קטן יותר מאשר על האחרים.

 כמובן שמר שונא-מים יִרטֵב יותר ממר אוהב-מים ומר לא-אכפת-לי יִרטֵב ברמת ביניים כלשהי. שטף הטיפות, כלומר
 מספר הטיפות, הפוגעות ביחידת שטח בכל יחידת זמן, גדול יותר על מר אוהב-מים, מאשר על מר לא-אכפת-לי והכי קטן
 על מר שונא-מים. באֹפן דומה, שטף האבק הקוסמי על כדור הארץ בעת מעברו בענן הקוסמי משתנה כתלות בכיוונים

היחסיים:

מר אוהב-מים מר לא-אכפת-לי מר שונא-מים

ארץ

A

ארץ

B
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 שטף הענן הקוסמי על כדור הארץ: תחת ההנחה שמהירות כדור הארץ ומהירות הענן הקוסמי קבועים, שינויים בכיוונים
  הענן הקוסמי נע בכיוון ניצב לכיוונו של כדור הארץ.Aהיחסיים ביניהם מביאים לשינויים בשטף הענן על כדור הארץ. באיור 

  הענן הקוסמי נע באותו כיוון כמו כדור הארץ. מצבים אלו משולים למצביהם של מר לא-אכפת-לי ומר שונא-מיםBבאיור 
.A נמוך יותר בהכרח מן השטף במצב Bבאיורים הקודמים. השטף במצב 

 נניח כי בעת המפגש הראשוני של כדור הארץ עם הענן הקוסמי, כיוון התנועה של הענן הקוסמי היה אנכי לכיוון תנועתו
 כדור הארץ (שלב א' באיור הבא). מצב זה מספק שטף מסיבי של מטאורידים ו/או אבק קוסמי בשלב הראשוני. למרות
 המפגש עם הענן הקוסמי, כדור הארץ ממשיך במסלולו סביב השמש (אם כי סביר, שהענן כן גרם להפרעות מסוימות).

  מעלות (ביחס לענן)45 היממות הראשונות) כדור הארץ שינה כבר את כיוון תנועתו ביותר מ-40לכן, לאחר כחֹדש וחצי (
 ונע עתה עם כִוון הענן (שלב ב' באיור הבא). אציֵן כי אני מניח שחלקי הענן, המגיעים לכדור הארץ מגיעים תמיד מאותו

  יממות, לאחר שראשו נפגש150כיוון. הנחה זו הגיונית, כאשר מבינים שמדובר בענן גדול, שזנבו נפרד מכדור הארץ רק 
ִעמו. 

 ראשית, ׁשִנוי זה מקטין מאֹד הן את שטף המטאורידים והן את הקצב שבו כדור הארץ נחשף להשפעתם של רִכוזי מסה
 משתנים בענן הקוסמי. אי לכך, הוא מקטין את כמות הגשם שיורד ומאפשר את המעבר מגשם רציף לגשם לא-רציף. לאחר

  מתחילת150 חֹדשים השטף היה מינימלי (ראה שלב ג' באיור). אחרי כן החל השטף שוב להתגבר. אני מניח כי היום ה-3
 המבול הוא היום, שבו הענן נפרד מכדור הארץ באֹפן סופי (שלב ד'). כל עוד שהה כדור הארץ בתוך הענן, הוא הושפע
 ממעברם של רִכוזי מסה קרובים יותר מאשר ממרכז הכובד הכולל של הענן. אך זמן קצר לאחר הִפרדּותֹו מכדור הארץ,
 עבר מרכז הכֹבד של הענן כֻּלו להוות את הגֹרם המשפיע העקרי. כֵּיוון שכֹח הכבידה קטֵן ביחס רִבועי-הפוך למרחק, רִכוזי
 מסה מקומיים בתוך הענן המשפיעים מאֹד בטוָחים קצרים נעשים זניחים במהרה, כאשר הם מתרחקים. האפקט הצפוי בעת

 ) הִנו משיכה אחת אחרונה וחזקה. זאת אולי הסִבה לרּוח, שעברה על כל הארץ באותו יום ואחרי כן150ההִפרדּות (ביום ה-
(כפי שפירטתי בפרק "כמות המים").שקטו המים 

להסבר על איור זה קרא את שתי הפסקאות הקודמות...

שלב ד'

שלב ב'                           
                      שלב ג'

שלב א'
שמש
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  יום מתחִּלָת המבול הם כחמישה חֹדשי שמש. מפגש של כיווני מהירות אנכיים בתחִלת המבול משמעו, כי לקראת150
 השלמת חצי השנה למבול שוב יהיו כיווני התנועה אנכיים זה לזה (זאת הערכה מקורבת בלבד. למעשה תהיה הסטה
 מסוימת בכִוון תנועת הענן כתוצאה מכבידת השמש). כלומר, אם היינו שוהים בתוך ענן האבק חצי שנה היינו חווים

 העצמה מחודשת של מטח המטאורידים והגשם. העֻבדה, כי לא מתואר בתורה מטח מסיבי שני של גשם, מרמזת, כי הענן
אכן נפרד מאִתנו קֹדם לכן (לאחר כחמִשה חדשים).

 המים שפרצו מן התהומות פרצו קֹדם כל בלחץ גבֹה. עם הזמן, כמות המים שנותרהנוסף על האמור לעיל, אני משער כי 
 במעמקי הארץ ירדה ויכֹלת השאיבה קטנה. לכן, הפריצה הראשונית של ֵמי "תהום רבה" היא הפריצה החזקה ביותר וגם

היא תרמה את חלקה ליצירת ארבעים היממות הרצופות של הגשם.

  יום) היְתה הפחתה מִיָדית בכמות הגשמים, עד כדי עצירת גשמים ֻמחלטת150עם ִהפרדותנו מן הענן הקוסמי (לאחר 
 (“ויסכרו מעינות תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים"). נִתן להבין כיצד מטחי המטאורידים הפסיקו מיָד, כי לא
 היו עוד מטאורידים סביבנו. פריצת ֵמי "תהום רבה" ֻהפסקה גם היא, משום שהשפעת הכבידה של הענן נעשתה זניחה

במהירות. אך מדוע הפסיקו הגשמים לחלוטין? מה לגבי גשמים רגילים, הנוצרים באֹפן שוטף על ידי שקעים ברומטרים?

 יש לקחת בחשבון, כי ענן האבק הקוסמי חסם את קרינת השמש, המגיעה לכדור הארץ. כדור הארץ עשוי היה להִכנס
  היממות הראשונות מצויָן, כי150לקפאון עמֹק לולא החֹם הפנימי, שהשתחרר יחד עם המים מן התהומות. אך כיוָן שלאחר 

 הגשמים פסקו לחלוטין, יש להניח, כי בשלב הזה האוקינוס העולמי שנוצר במבול, כבר הספיק להתקרר במִדה נִכרת.
 בנוסף לחסימת הקרינה על ידי הענן הקוסמי עצמו, יתכן גם כי הקרינה נחסמה על ידי אבק, שנותר בשכבות הגבוהות של

 האטמוספירה עוד חֹדשים רבים. מקורו של אבק זה עשוי להיות הן במרכיבים מתוך המטאורידים והן בהתפרצויות
 הגעשיות המסיביות, שנוצרו כתוצרי לוָאי מגאות הקרום. חסימה משמעותית ומתמשכת של קרינת השמש מפחיתה מאֹד
 את הסבירות לחִמום לא אחיד של ֵאזורים מסוימים באוקינוס לעֻמת אֵזורים אחרים. משום כך, היכולת ליצור שקעים

ברומטרים "רגילים" נעשתה זניחה. עצירת גשמים מֻחלטת ועולמית אכן נראית סבירה במצב מעין זה.

”ויסגר ה' בעדו, סגר הקב"ה חמה ולבנה ולא היו מאירים כל י"ב חֹדש שנאמר האומר לחרס ולא יזרח..."
(ילקוט שמעוני בראשית רמז נז)

 זהו תֵּאור מדהים לחסימת קרינת השמש ואף הירח בזמן המעבר דרך ענן האבק הקוסמי (שוב תודה לאוריאל פרג'ון על
המידע)...
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  . סיכום  13
:סיכום המסקנות לפי הפרקים

 ? התאוריה המקובלת באקדמיה כיום משיכת את המבול להצפה אזורית של הים השחור.מבול אזורי או מבול עולמי
  לתאור התנ"כי של המבול ולתארוכו. התיחסתי גם לטענות כי ישבמדויקהסברתי מדוע תאוריה זו אינה יכולה להתאים 

 במדרשים רמז לכך, שהמבול היה אזורי בלבד, והראיתי שטענות לו אינן מתיָשבות עם פרשנותם של הפרשנים המובילים
 והמקובלים ביותר: רש"י, אבן עזרא ורמב"ן. המסקנה: אם אנו רוצים לחפש הסבר, שבאמת תואם את התורה, עלינו

להכיר בכך שהמבול היה עולמי.

שלושה שלבים פיסיים עיקריים במבול:: איתרתי מתוך הטקסט התנ"כי שלבי המבול

: ארבעים יממות של גשם רציף.1שלב •
 כלול בתחילת שלב זה.1 יממות בהן המים גברו על הארץ. יתכן ששלב 150: 2שלב •
: הירידה השקטה והממושכת של מפלס המים (כחצי שנה).3שלב •

 דרשנו כי כל תאוריה פיסיקלית, המתיָמרת לתאר את המבול באֹפן מדויָק, חייבת תחִלָה להסביר כיצד התרחשה הצפה
כלל-עולמית וכן לקיֵם את שלושת השלבים הנ"ל על פי סדרם ומשכם.

 ? הסברתי כי צונמי "רגיל" הינו אזורי בלבד ומעלה את מפלס הים בכמההאם ניתן להסביר את המבול כמגה-צונמי. 4
 פגיעת אסטרואיד בכדור הארץ יוצרת מגה-צונמים, אך אינה מתפיחה את ההידרוספֵרה. מכאןעשרות מטרים לכל היותר. 

שתרחיש זה אינו מספק את השלב השלישי (השקט והממושך) של המבול ואינו יכול (לבדו) להסביר את המבול.

 ? הסברתי כיצד חליפה קרובה של גוף שמימי מסיביהאם ניתן להסביר את המבול כגאות קיצונית של האוקיאנוסים. 5
 (אסרואיד, כוכב שביט או כוכב לכת אחר) יכול לגרום לגאות קיצונית של האוקיאנוסים. אך הסקתי, שהמבול התנ"כי לא

יכל להגרם אך ורק מחליפה קרובה של גוף שמימי מעין זה. מדוע?

כיוָן שהתקרבות של גופים שמימיים הינה ארוע קצר מועד (בדרך כלל) ואילו המבול נמשך חֹדשים רבים.•

 כיוון שגאויות כה חזקות היו גורמות לים לגאוש (זרמי גאות ושפל חזקים) ואילו במבול התנ"כי מתוארים בשלב•
 חֹדשים של ים שוקט ורוגע.4-5השלישי 

 כיוון שגלי הגאות נוצרו (כביכול) מתוך מאגר המים הקיָם כבר בהידרוספֵרה. אך מאגר זה אינו מספיק לשם•
יצירת הצפה עולמית יציבה כמו זו, המתוארת במבול התנ"כי.

 ? בפרק זה חקרנו את מהותם של "ארֻּבֹת השמים" ו"מעינות תהום רבה". הדגשתירמזים למהות האמיתית של המבול. 6
 את הבו-זמניות של פתיחתן ובקיעתן ואת הקשר של ארוע זה לתחילת המבול. הסברתי מדוע פתיחת ארֻּבֹת השמים משמעו
 טשטוש ההבדלה, שהחלל יוצר בין כדור הארץ לחלל, והסקתי כי מדובר בבליעה של כדור הארץ על ידי ענן קוסמי. כן
 הדגשתי את השימוש במושג "תהום רבה" כרמז לכך, שהמים לא פרצו ממֵי התהום הרגילים אלא מעֹמק גדול יותר. כיוון

 שפני הים לא השתנו ביותר מכמה מטרים ביחס לתקופה הקודמת למבול, הסקתי, כי מרבית המים בקעו מ"תהום רבה"
 וחזרו אליה בתום המבול. העליתי השערה, כי כוחות הגאות החזקים, שנוצרו בעת מעבר כדור הארץ דרך הענן הקוסמי,

גרמו למֵי תהום רבה לפרוץ במקביל להפגזתו של כדור הארץ במטחי מטאורידים.

 ? בפרק זה הסברתי, כי אותם כוחות גאות, שהיו שואבים את מֵי תהום רבה מן המעמקים היו בהכרח מיָצריםכמה מים. 7
 גם גאויות ושפלים אדירים באוקיאנוסים (בסדרי גודל של מאות ואולי אלפי מטרים). כיוון שהתורה מצינת בפרוש את

  המירבי הגאות אמה מעל לפסגת ההר הגבוה ביותר, יש להסיק מכך, כי זה היה מפלס15המפלס המירבי בזמן המבול כ-
 ולא מפלס ההצפה. לכן, בהכרח מפלס ההצפה היה נמוך מן ההר הגבוה בעולם במאות ואולי אף באלפי מטרים. יש לקחת
 גם בחשבון, שאין כלל ודאות שהטופוגרפיה בזמן המבול היתה זהה לזו, הקימת כיום. הכוחות, שפעלו בזמן המבול, יכלו

להאיץ פעילות טקטונית ולהביא להרמה משמעותית של הרי ההימליה והאוורסט בתוכם.
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 לאחר שהובהר, כי מפלס ההצפה האמיתי חיָב היה להיות נמוך משמעותית ממפלס האורסט, המשכנו לברר בעזרת התורה,
 המדרש והנתונים הטופוגרפיים של אזור האררט באיזה טווח גֹבה הוא היה. תוך כדי הבירור נכנסנו לעובי הקורה

 במחלוקת בין רש"י, אבן עזרא והרמב"ן והכרענו, כי פרושו של הרמב"ן הוא הסביר ביותר מבחינה פיסיקלית. מהכרעה זו
  למבול היא היממה שבה הענן הקוסמי נפרד מכדור הארץ. עקב כך, הגאות והשפל החזקים150נבעה ההבנה, כי היממה ה-

  אמה מעל לפסגת ההר הגבוה בעולם ואז ירד חזרה והתיצב על מפלס15ביותר ארעו ביממה זו. מפלס הגאות המירבי עלה 
 נמוך מן האררט. התבה נחה על האררט עוד באותו היום. לכן, מפלס ההצפה המירבי האמיתי (ללא גאות או שפל) לא היה

 מטרים)!5137גבוה יותר מפסגת האררט (

 73חסם תחתון למפלס ההצפה המירבי התקבל דרך בדיקת גובהן של פסגות ההרים הנוספים באזור האררט (אשר נחשפו 
 3000-5137יממות לאחר מנות התבה על האררט). מנתונים אלו הסקנו, כי המפלס המירבי עמד על ערך כלשהו בטווח 

-1.15מטרים. כמות המים הנדרשת לספק הצפה עולמית במפלס זה נעה בטווח הגדול מכמות המים בהידרוספירה כיום פי 
1.98.

 ? בפרק זה סיפקתי מידע בסיסי לגבי המבנה הפנימי של כדור הארץ ואז התעמקנו מעט יותר בנתונים מןהיכן המים. 8
 המחקרים העדכניים על כמויות המים המומסות בסלעי ובמאגמה של המעטפת והגלעין. הסקתי כי כמויות המים המומסות

 במעטפת ובגלעין גדולות בהרבה מכמות המים שבהידרוספירה ועל כן מספקות את הכמות הדרושה למבול התנ"כי
  פעמים ההידרוספירה). כן הסקתי, כי סביר שקיָם "מחזור מים פלנטרי", שכן מים חודרים1-2(שעומדת ב"סך הכל" על 

 כל העת מן האוקיאנוסים אל תוך המעטפת, אך העדויות הגאולוגיות מלמדות, כי מפלס הים נותר יציב (פחות או יותר)
לאֹרך מאות מיליוני שנים.

 קיָם שיווי משקל כימי-פיסיקלי בין : בתחילת פרק זה הנחנו את הנחת העבודה הבאה:מחזור המים הפלנטרי. 9
 האוקיאנוסים לבין המים, שבפנים כדור הארץ. על מה מתבסס אותו שיווי משקל היפותטי? לשם כך הצעתי שתי

אפשרויות שנראו שונות בתחילה, אך השתלבו זו בזו בהמשך:

: כל שכבות הגלעין והמעטפת של כדור הארץ רווים במים.אפשרות א'

 : הגלעין והמעטפת מכילים שכבות במגוון מצבים: בלתי רוויות, רוויות ואף ברווית יתר. שיווי המשקל נשמראפשרות ב'
 הודות לשילוב של שכבות מסננות מים, פעפוע של מים בין השכבות (תחת לחצים כימיים ופיסיקליים) והסעה של מים
 (יחד עם כלל המינרלים של המעטפת) בזרמי המעטפת עצמה. בתמונה הכוללת (אך לא בהכרח המקומית) המעטפת

והגלעין רווים במים.

 סיפקתי הסבר מפורט, מגובה בשלל נתונים עדכניים מן המחקרים הגיאופיסיים וגיאוכימיים, לשני מודלים אפשריים של
"מחזור מים פלנטרי".

 : בפרק זה פירטתי כיצד כוחות הגאות והשפל החריגים, שפעלו על כדור הארץ בעת המעבר בענןשחרור המים. 10
 הקוסמי, הוציאו את מחזור המים הפלנטרי מאיזון וגרמו לשחרורם המהיר של כמויות מים גדולות. האנרגיה הכבידתית,
 שכדור הארץ ספג הומרה במהרה לחֹם. החֹם נספג בעיקר בשכבות המעבר (המותכות חלקית גם בשגרה). שכבות אלו
 הותכו במידה מוגברת וכן התרחבו. החימום והתכה הביאו להורדת יכולת הרוויה של אזורים נרחבים במעטפת ולפליטת

 המים העודפים כלפי מעלה. הפחתות לחץ זמניות בעת הגאויות תרמו גם הן להפחתות זמניות של טמפרטורת ההתכה.
 סחיטת כדור הארץ על ידי הגאויות והשפלים החוזרים והנשנים יצרה אפקט הדומה לניעור בקבוק קולה שרק סייע עוד
 יותר ביצירה מהירה של בועות מים בשכבות, שהיו כבר ברווית יתר. המים השתחררו אל ההידורספירה והאטמוספירה
 דרך הפעילות הגעשית וכן דרך סדקים, שנוצרו בליתוספירה. שחרור המים יצר גם מנגנון קירור מהיר לכדור הארץ כולו

("הרדיאטור הפלנטרי”). הפרק הכיל הסברים נרחבים לכל הנקודות שציינתי כאן ועוד...

 : תחילה ניסיתי להעריך באיזה קצב ירדו המים? בעזרת סיפור העורב והיונה וכן בעזרת נתונים בדוקיםספיגת המים. 11
  מטרים יכולנו להעריך את קצב ירידת המם באמצע השלב השלישי של1000-2000על גדילתם של עצי זית בגבהים של 

  מטרים בחודש. אחר כך הסברתי כי אין די נתונים להסיק על קצב ירידת המים500-1500המבול בערך כלשהו בטווח 
 בשלב הסופי של המבול. יתכן שמפלס הים לא חזר לתקנו חֹדשים ואולי אף שנים, לאחר שנח יצא מן התבה. קצב ירידת

המים וספיגתם לא היה אם כן כה מהיר, כפי שנהוג לחשוב בדרך כלל.
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 ברגע שכדור הארץ נפרד מן הענן הקוסמי, הוא החל להתקרר חזרה לטמפרטורה הפנימית הרגילה שלו. כאשר המאגמה
 והסלעים החלו להתקרר יכולת הרוויה שלהם עלתה חזרה והם נעשו "צמאים" למים. המאגמה יכלה להמס ולהעביר

 כמויות גדולות של מים חזרה אל תוך המעטפת (ביחוד לאסתנוספירה). בכל מקום, שבו היה שטח מגע בין מאגמה למים
 (וכן שהמים היו בלחץ גבֹה מן הלחץ הקריטי שלהם) המים הומסו חזרה בקלות. הרי הגעש שימשו כצוואר בקבוק

לאוקיאנוסים של מאגמה בלתי רוויה תחתם. הם לא רוו מים עד שכל המאגמה שתחתם רוותה מים.

 צינתי גם את האפשרות, שהליתוספירה היתה סדוקה לאחר המבול במידה שאיפשרה לכמויות גדולות של מים לחלחל עד
 לפאתי האסתנוספירה. שם נוצרו שטחי מגע נוספים בין המאגמה למים ומים יכלו להספג כך חזרה אל האסתנוספירה באֹפן

ישיר. אם תרחיש זה היה אפשרי, פוטנציאל הספיגה שלו עצום, שכן הליתוספירה מכסה את כל פני כדור הארץ.

 ב"תרחיש התכה-הלכה-מיצוק" הסברתי כיצד המים עצמם יכולים לפלס לעצמם נתיב מהיר יחסית (אך זמני) למעמקים גם
דרך שכבות מוצקות (בתנאי שאלו היו בלתי רוויות בתחילה ושהעלאת ריכוז המים בהן גורמת להתכה חלקית או מלאה).

 : בפרק זה הסברתי את החלוקה של המבול לשני שלביו הראשוניםתובנות אסטרונומיות ואקלימיות על שלבי המבול. 12
  ימים של גשם לא רציף עם עליה מתמשכת במפלס המים). הראיתי כיצד110(ארבעים יממות הגשם הרציף מול עוד 

 התנועה הטבעית של כדור הארץ במסלולו סביב השמש יצרה שינויים בשטף של האבק הקוסמי עליו, אשר תרמו להפחתת
 150 יממות. כמו כן שוב קיבלנו חיזוק בפרק זה לטענה כי כדור הארץ נפרד מן הענן הקוסמי ביממה ה-40הגשמים לאחר 

למבול.

 שאלתי גם מדוע לא ירד גשם כלל בשלב השלישי של המבול והסקתי שחסימת קרינת השמש על ידי ענן האבק וכן על ידי
פליטות מהרי הגעש קיררו במהירות את כדור הארץ ולא אפשרו לשקעים ברומטרים רגילים להיווצר.

:תופעות לוואי הכרחיות

 הימים הראשונים של המבול.150. פעילות געשית אינטנסיבית לכל הפחות במהלך 1

. סימני שטפון והצפה בכל העולם.2

. שינוי אקלימי חד (עם התקררות בסיום המבול), לאחר שכל המערכת האקלימית עברה איפוס.2

. כל ישובי האדם צריכים להתרוקן מתושביהם בבת אחת.3

. פגיעה משמעותית בחי ובצומח הן ביבשה והן בים.4

:תופעות לוואי סבירות

 השפעה על נתוני התנועה של כדור הארץ (מסלול, מהירות סחרור, זוית נטיה וכן הלאה...). השפעה אפשרית גם על נתוני
התנועה של כוכבי לכת נוספים וירחיהם.

אל תמהרו לשלול...

 הפיסיקה של המבול הוא רק פרק ראשון מתוך מחקר נרחב שביצעתי. בשלב זה אני מבקש מן המדענים להתמקד אך ורק
 בניתוח, אישוש או הפרכה של הטענות שהובאו כאן. האם טעיתי בלוגיקה? האם טענה כזו או אחרת סותרת ממצאים

ידועים? אילו ניסויים ניתן לבצע כדי לבדוק את טענותיי?

אני ממליץ למדענים, שלא להתפתות לטענות מן הסוג הבא:

”התיאוריה אולי אפשרית, אך אין ראיות בשטח שהיא אכן התרחשה... “
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 אני מצהיר מראש, כי יש בידי ראיות רבות לחיזוק התאוריה. ראיות גאולוגית, ארכאולוגית וביולוגיות. אני עובד על הכנת
המחקר כולו לחשיפה. מדובר בהמון חֹמר. זה יכול לקחת חודשים. אולי אפילו כמה שנים (בלי נדר). אנא, סבלנות...

:מילות סיכום

 מי שיכול כבר עתה להפריך את טענותיי מוזמן לעשות זאת. כל עוד הוא יעשה באֹפן מדעי וכנה הוא יזכה ממני למלוא
 תשומת הלב וליחס רציני ועניָני. אם אכן יסתבר לי שהוא צודק, אני מתחיֵב להודות בפומבי בטעות שלי. האמת המדעית

והרוחנית חשובה יותר מן האגו שלי.

 כל עוד לא תתפרסם הפרכה גורפת ל"פיסיקה של המבול”, אמשיך להכין את חלקי התאוריה הבאים לפרסום. בעזרת
השם, אצליח לפרסם אותם בהקדם.

הרגישו חֹפשיים לפנות אליי במייל בכל בירור, שאלה וענין.

רֹעִי לוטן גלזר
q.spacer@gmail.com
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