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סיפור

יש לי מושג /
טביעת הצוללת דקר

מן התלמוד

ְׁשָטרֹות ֵּבין ַהַּגִּלים
ָּים ַהּגֹוֵעׁש.  חֹות ּבַ ֵנס ִלׂשְ יֹום חֹוֶרף סֹוֵער ֶהְחִליט ִאיׁש ֶאָחד ְלִהיּכָ ּבְ
ָאָדם  ים ַהְמַאְּיִמים, ְוִהְבִחין ֵמָרחֹוק ּבְ ּלִ ְחׁשֹוִלים ְוַהּגַ ין ַהּנַ ָחה ּבֵ הּוא ׂשָ
ל  דֹוִלים. ְלֶפַתע ֵהִגיַח ּגַ ים ַהּגְ ּלִ ּגַ ַפת ַהָּים ּוִמְתּבֹוֵנן ּבַ עֹוֵמד ַעל ׂשְ ׁשֶ
ָעַמד ַעל ַהחֹוף, ְוֶזה ָנַפל ַוֲחִביַלת  ַטף ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ ֲעָנק ֶאל ַהחֹוף, ׁשָ
ְחָין  ים. ַהּשַׂ ּלִ ין ַהּגַ ְמָטה ִמָּיָדיו ְוִנְסֲחָפה ּבֵ ָידֹו ִנׁשְ ָהְיָתה ּבְ ֶסף ׁשֶ ָטרֹות ּכֶ ׁשְ
ָטרֹות ְוָלַקח אֹוָתם. ְ ָחה ְלֵעֶבר ַהּשׁ ְתַרֵחׁש, ְוָאז ׂשָ ָרָאה ֶאת ַהּמִ

ָטרֹות ְוָאַמר  ְ ַעל ַהּשׁ ָנה ֵאָליו ּבַ ְחָין ֶאל ַהחֹוף, ּפָ יַע ַהּשַׂ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ִמָּיד ּכַ
ְחָין ָאַמר  ָטרֹות", ֲאָבל ַהּשַׂ ְ ְלּתָ ִלי ֶאת ַהּשׁ ִהּצַ ה ְלָך ַעל ׁשֶ לֹו: "ּתֹוָדה ַרּבָ

ָטרֹות ְלַעְצִמי". ְ י ֶאת ַהּשׁ ה? ָלַקְחּתִ לֹו: "ַעל ַמה ּתֹוָדה ַרּבָ

ָטרֹות ִיְהיּו  ְ ַהּשׁ ְתאֹום ׁשֶ ָטרֹות לֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו - ַמה ּפִ ְ ַעל ַהּשׁ ּבַ
לו! ְחָין? ֲהֵרי ֵהם ׁשֶ ָּיִכים ַלּשַׂ ׁשַ

ָּיִכים  ָטרֹות ׁשַ ְ ְחָין ָאֵכן צֹוֵדק ְוַהּשׁ ַהּשַׂ ְלמּוד לֹוְמִדים ׁשֶ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ֲאָבל ּבְ
דֹול ִמְתָיֵאׁש ֵמֶהם  ֲחָפָציו ָנְפלּו ְלתֹוְך ַהָּים ַהּגָ ָאָדם ׁשֶ ֵני ׁשֶ לו, ִמּפְ

ֶהם. רֹוֶצה - ָיכֹול ִלְזּכֹות ּבָ ּוִמי ׁשֶ

בזמן בית שני חי יהודי ושמו ניקנור. רצה ניקנור לפאר את בית 
המקדש, ולכן נסע לאלכסנדריה שבמצרים והכין שם שתי דלתות 
את  העלה  סיים,  כאשר  המקדש.  שערי  עבור  מרהיבות  נחושת 
הדלתות לספינה שהפליגה לארץ. במהלך ההפלגה פרצה סערה 
גדולה לים, והמלחים אמרו שחייבים להשליך חלק מהמשקל לים 
כדי שהספינה לא תטבע. השליכו את אחת הדלתות היקרות למים, 
המלחים  רצו  לשקוע.  המשיכה  והספינה  נמשכה  הסערה  אולם 
להשליך גם את הדלת השניה לים. נשכב ניקנור על הדלת וקרא: 
אם תשליכו את הדלת הזו לים, תצטרכו להשליך גם אותי איתה! 
מיד פסקה הסערה, והספינה המשיכה בדרכה עד שהגיעה לנמל. 
הצטער ניקנור על הדלת השנייה שאבדה, והנה ראה אותה לפתע 
צפה מתחת לספינה ועולה על פני המים! בזכות מסירות הנפש 
של ניקנור נעשה לו נס, והדלתות שעשה פיארו את שער המקדש 

במשך שנים רבות.

דקר היה שמה של צוללת בחיל הים הישראלי, שטבעה בדרכה 
אנשי   69 וכל  )תשכ"ח(   1968 בינואר  לישראל  מבריטניה 
צוותה נהרגו. ישראל רכשה את הצוללת מהצי הבריטי, שיפצה 
במהלך  ניתק  איתה  הקשר  ישראלי.  בצוות  אותה  ואיישה  אותה 
דרכה לישראל, ולמרות חיפושים נרחבים שנערכו אחריה על ידי 
אוניות, צוללות וכלי טיס, לא נמצאה הצוללת והוכרזה כאבודה. 
סיבת אובדנה לא נודעה, והטרגדיה עשתה רושם רב על הציבור 
לאחר  שנים  מ-31  למעלה  )תשנ"ט(,   1999 בשנת  רק  בישראל. 

שרידיה  נמצאו  היעלמותה, 
הים  בקרקעית  "דקר"  של 
בעומק של 3 קילומטרים, על 
לחיפה,  המתוכנן  השיט  נתיב 
קילומטרים   485 של  במרחק 
היה  לטביעה  הגורם  מיעדה. 

ככל הנראה תקלה טכנית.

במעמקי הים אפשר למצוא הרבה אוצרות שטבעו. 
מיצאו את המילים הבאות- נחושת, אגרטל, זהב, 

כסף, פנינה, יהלום ותכשיטים.
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