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יש לי מושג / אסון המסוקים

מן התלמוד

ַהַּמּסֹור שָנַפל ִמן ַהַּגג
י, וַמר ְראּוֵבִני ֶהְחִליט ִלְבנֹות  ַחת ְראּוֵבִני ָהָיה ָצפּוף ִמּדַ ּפַ ֵבית ִמׁשְ ּבְ
ץ  ּפֵ יָרה. הּוא ֵהֵחל ְלׁשַ יל ֶאת ַהּדִ ֵדי ְלַהְגּדִ ִית ּכְ ג ַהּבַ עֹוד ֲחָדִרים ַעל ּגַ
ֵלי ֲעבֹוָדה ׁשֹוִנים ַעל  ִנָּיה נֹוְתרּו ּכְ ֶמֶרץ, ּוְבַמֲהַלְך ַהּבְ יָרה ּבְ ֶאת ַהּדִ
ג  ִלים ִמן ַהּגַ ל יֹום ֶאת ַהּכֵ ח ּכָ ג. ַמר ְראּוֵבִני ָאַמר ְלַעְצמֹו: "לֹא ֶאּקַ ַהּגַ
ל ָהֲעבֹוָדה". ַמר  ֲאַסֵּים ֶאת ּכָ א ְלַאַחר ׁשֶ ְחָסן, ֶאּלָ ּמַ ַוֲאַאְכֵסן אֹוָתם ּבַ
ִית ְוָהַלְך  ג ַהּבַ ֶדר ּגַ ֵלי ָהֲעבֹוָדה ַעל ּגֶ ִאיר, ֵאפֹוא, ֶאת ּכְ ְראּוֵבִני ִהׁשְ
ּסֹור ָנַפל ַעל  ג. ַהּמַ יָלה ַמּסֹור ִמן ַהּגַ ָבה רּוַח, ְוִהּפִ ְיָלה ָנׁשְ ּלַ ִליׁשֹון. ּבַ
ת,  ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ּפָ ְמעֹוִני ְוָקַרע ֶאת ַהּמַ ַחת ׁשִ ּפַ ל ִמׁשְ ִביָסה ׁשֶ ַחְבֵלי ַהּכְ
ִדּיּוק  ּבְ ל ָאדֹון ֵלִוי ׁשֶ עֹו ׁשֶ ְדָרָכה ּוָפַצע ֶאת ֶאְצּבָ ְך ָנַפל ַעל ַהּמִ ְוַאַחר ּכָ

ִית. ָעַבר ְלתּוּמֹו ְלַיד ַהּבַ
ִעְנָין? ִאם ָהרּוַח ָהְיָתה ְרִגיָלה ְולֹא רּוַח ֲחָזָקה  ַעת ַהֲהָלָכה ּבָ ָמה ּדַ
ְמעֹוִני ַעל  ַחת ׁשִ ּפַ ם ְלִמׁשְ ּלֵ ֵאיָנּה ְמצּוָיה, ַחָּיב ָאדֹון ְראּוֵבִני ְלׁשַ ׁשֶ
ה לֹו. ֲעׂשָ ּנַ ֶזק ׁשֶ ֶסף ַעל ַהּנֶ ם ּכֶ ּלֵ ה, ּוְלָאדֹון ֵלִוי הּוא ַחָּיב ְלׁשַ ּפָ ַהּמַ

פעם אחת קרא קיסר רומי לרבי יהושע בן חנניא ואמר לו: רצוני 
להכין סעודה לאלוקיכם, ולכל צבאו. אמר רבי יהושע: לא תוכל 
לעשות זאת. נעלב הקיסר ושאל: מדוע לא? האם אין לי מספיק 
מאד  רבים  ה'  של  חייליו  יהושע:   רבי  ענה  כך?  לשם  אוצרות 
ולא תוכל להכין אוכל לכולם. התעקש הקיסר ואמר: בכל זאת 
ברצוני להכין לו סעודה, היכן כדאי לעשות זאת? אמר לו רבי 
יהושע: אם כך, תכין את הסעודה על חוף הים, כדי שיהיה מקום 
נרחב למשרתיו של ה'. שלח הקיסר את עבדיו, ובמשך שישה 
אחד  יום  ואז   – לסעודה  משובח  אוכל  והכינו  עמלו  חודשים 
נשבה רוח חזקה, וסחפה את כל מה שהכין הקיסר לתוך הים. 
שוב  עמלו  בהכנות.  שוב  והחל  ויתר  לא  אבל  הקיסר,  הצטער 
ירד גשם חזק שסחף את הכל לים. שאל  ואז  שישה חודשים, 
הקיסר את רבי יהושע: מה פשר הדבר? השיב לו רבי יהושע: 
הרוח והגשם היו רק משרתיו של ה' שבאו לטאטא ולשטוף את 
הרצפה לקראת הסעודה, ובינתיים לקחו את חלקם מהסעודה... 

הבין הקיסר שבאמת אין בכוחו להכין סעודה לה' ולכל צבאו.

)על פי מסכת חולין ס'(

סיפור

ַאְחָריּות
ִלְגִריַמת ֶנֶזק
ַמֶּסֶכת ָּבָבא ַקָּמא 

ַּדף ו' 

אסון המסוקים הוא תאונה אווירית שהתרחשה בליל 4 בפברואר 
האוויר  חיל  של  יסעור  מסוקי  שני  ה'תשנ"ז.  בשבט  כ"ח   ,1997
לוחמים  שהובילו  בעת  החולה,  עמק  מעל  התנגשו  הישראלי 
מחטיבת הנח"ל, חטיבת גולני, שריון ומיחידות נוספות למוצבי צה"ל 
ברצועת הביטחון, דלעת ובופור, שבדרום לבנון. באירוע נהרגו כל 73 
החיילים שהיו במסוקים. שמונה מתוכם היו אנשי הצוות שהטיסו 
את המסוקים. אחד המסוקים התרסק בחצר של מבנה ששימש 
בשדה  התרסק  השני  ואילו  ישוב,  שאר  במושב  לנופשים  כצימר 
פתוח ליד קיבוץ דפנה. הקופסה השחורה של המסוקים לא נמצאה, 

הנסיבות  ידועות  לא  ולכן 
המדויקות שהובילו לאסון. 
הוא  המסוקים  אסון 
המסוקים  מתאונות  אחד 
הקטלניות ביותר בתולדות 
התעופה בעולם, והוא גרם 

אתר ההנצחה לזכר אסון המסוקיםלזעזוע גדול בארץ.
)Wikipedia ilana shkolnik אילנה שקולניק(

למדנו היום על נזקים שנגרמו כתוצאה מהרוח. 
ישנם כמה שמות וכמה סוגים לרוחות חזקות. מצאו 
בתפזורת את הרוחות הבאות: סופה, סערה, טורנדו, 

טייפון, ציקלון, הוריקן!
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