
 רות קגל )מעלון השיטפון(  -שמי שיטפון ר

בו בת המלך דוקרת לעצמה   -זוכרים את אותו הקטע בספור ה"יפהפיה הנרדמת"  

המלוכה, - באצבעה וכל החיים בארמון הגדול קופאים? המלך והמלכה ביושבם על כס

ידו נשארת מורמת, נערות החצר בקשקושן,   -הטבח אשו רוצה לסחור לשולייתו  

השמירה באמצע נביחותיו אל מול הירח. בדומה לכך ארע לנו באותו "יום שישי  וכלב  

 בין הערביים": 

יושבים סביב השולחן, לוגמים מן הקפה ובשיחה קולחת בעניני   - 5 השעה בערך

לחלק ערב קצר אחד    ךהילדים מספרים על חדשות בית הספר, מתלבטים אי  -דיומא  

ובין הזמנה   נוסף לכ  -אצל חברים  בין קבלת שבת בכיתת הבת  גם   ךואולי הגיע 

 סרט? 

עדיין יכולים היטב   ךהחלון: אמנם כבר אפלולית בחוץ, א  רך מדי פעם מעיפים מבט ד

להבחין עד היכן מגיעים מי הנחל, הזורמים כמעט מתחת לחלון. הם גואים וגואים 

( לגדה  ויגיעו  סנטימטרים  מספר  בעררועוד  עלו  אך  מטרים! 4 כלומר,  ההצצה (. 

דאגה אין כאן כלל.   -לעבר הנחל היא יותר מתוך סקרנות וקצת מתוך בדיחות הדעה  

אר אותן   -צדדי כזה: עד לגדותיו יגיע בכל שנה  -הלא שנים היה בינינו ובינו הסכם חד

 יעבור. לא

 וץ ממשיך גשם צולף ללא הרף.חב

שול חזק לפתע דפיקה בדלת: חבר מספר בהתרגשות, כי לפני דקות מספר פרץ נח

 - של מים לחצר המשק וחדר בבת אחת לדירה קיצונית! עוד זה מדבר ושלישי בא  

. וצריך להחליט אם לנתק את החשמל כדי למנוע קצרגל גדול הגיע לבית המוטור  

הנסיכה דקרה לעצמה באצבע   - דקות מאותו רגע אידילי של ערב שבת   5 לא עברו

וטות נעלמו ואינם. מגפיים מאובקות יום על מחשבותיהם ודאגותיהם הפע- חיי יום  -

הולנדיות(   עץ  בנעלי  בגשם  ללכת  נוהגים  שיטפון,  אין  )אם  הגג  מעלית   - הורדו 

 והמשפחה התפזרה לכל הרוחות. 

וצלצולים  מפקדה  גם  להיות  חייבת  חרום  ובמצב  חרום,  מצב  לפתע  התחיל  כך 

ה"אביצריס"   תכופים, וסירנה, ואסיפת כל הקהל, בה שומעים אח פקודות היום! וכל

וכלה ב"יועצים"    -האלה היו גם היו ״המפקדה"    -כלומר, כל החולשים על המצב 

התאספו במזכירות המוצפת, סביב הטלפון, שקועים עד ברכיהם במים המציפים את 

בית המזכירות, וטכסו עצה וניסו לראות אח הנולד )בחשכה(. האווירה באותו חדר 



ב למתרחש  התאימה  כך  כל  וחשוך  בלילה רטוב  מאוחר  עד  משם  זזו  שלא  חוץ, 

ומקום יבש לעמוד בו(. בינתיים גאו המים  -)למרות שבחדר ישנו גם טלפון  האוכל 

יותר וכל מרכז המשק על דשאיו הגדולים דמה לאגם ענקי ורק שדרות העצים הצביעו  

ומים מעל מלמטה  מים  מקומות שבילי הבטון!  על  הייתה   -בערך  לא  בברזים  רק 

 טיפה... 

אט נהיה לא כל כך נוח בלב. הילדים רוכזו כולם בבתי הילדים והקטנים נרדמו לאט ל

ללא התרגשות מיוחדת. לא ברור היה, מה ישים סוף לשיטפון. הגשם לא פסק מרדת 

עם  עיתונאים  וצבא  משטרה  הנדסה,  חיל  הגיע  ויוחר.  יותר  עלו  המי□  ונחשולי 

לאלוהי כזאת,  במהירות  צצו  הם  )מאין  ופלשים  היה מצלמות  טוב  פתרונים!(.  ם 

להרגיש שאיננו עזובים, מכל משקי האזור הופיעו חברים, מי ברכב ומי ברגל )אם 

עוד הזמינה עמיר את ילדינו אליה  7 כדי להושיט עזרה. בשעה -הרכב נשאר תקוע(  

 את ילדיהם לשמיר וללהבות הבשן. כבר פינו 8-וב למוסד

ערב-בכפר באותו  שחקו  המטמו  גלעדי  את  מטמון   ן״"חפשו  חפשנו  אנחנו  גם 

ה - משלנו שלא  כנראה  אך  בנחל,  הסתימה  כזאת  ייתאת  הפרסומת   -ה  ובמקום 

ברדיו הודיעו שם מדי פעם, איזה בית ילדים צריך לפנות ולהכין לקראת קבלת ילדי  

 חוליות "הרטובים". 

מתאים,  גלעדי, חיפשנו תרוץ  - כדי להסיעם לכפר את הילדים, 11.30-כאשר הערנו ב

בכדי לא להבהיל אותם. לורדה בגן היה יום הולדת רביעי וספרנו לקטנים שאנחנו 

לכפר לרעיון  -ניסע  שמחו  כולם  הולדתה.  יום  לכבוד  שמח"  "לעשות  גלעדי 

ביום   עוד  זו  ורדה רצתה להבין, מדוע לא ספרו לה על הפתעה  ורק  "האוריגינל," 

ז ושמח )לנהגים בקבינה היה פחות גלעדי שרו בכל עוז והיה עלי-אחמול! בדרך לכפר

האגם ורק להתכוון לפי צמרות הזיתים הקטנים אשר  ךשמח כשהצטרכו ל"שוט" דר

 צידי הכניסה למשק. משני

גלעדי ושם היה עדיין רוב המשק -הגענו לכפר  ראחר חצות, כאש 1 היה קרוב לשעה

רגן למופת, לקבלה כזו לא ציפינו: הכל היה מאו  -ער כדי לקבל אח פנינו. ובאמת  

הילדים  כל  חצי שעה שכבו  ועוגות. תוך  אותנו בתה חם  כיבדו  עוד  בחדר האוכל 

בשנתם אשר  והמשיכו  ומגוהצות  נקיות  פיג'מות  לבושי  ונקיות,  מסודרות  במיטות 

 - לשיר בנסיעה ו"לעשות שמח".    הופסקה רק כדי

  כיו – ימים לאחר השיטפון לא האמין למראה עיניו  5-מי שביקר במשקנו כ

נראה משק, אשר זה עתה נהיה לאגם!? ובאמת במבט חטוף אין רמז כיום   כך

אימים, כאשר פונים אלינו בתי ספר ומוסדות ומשקים כדי לשלוח כתות -לאותו ליל



כי אין  -שלמות שתעזורנה בעבודות "ניקוי ופינוי״. אנחנו עונים במבוכה מסוימת 

ת החרושת, במכון האספסת וכו' כבו מה לנקות ולסדר, אמנם הנזקים בשדות, בבי

שלושה לאחר השיטפון חזרו חיי השגרה  -בעינם עומדים, אך יחד עם זאת יומיים

למסלולם הרגיל.....רק דבר אחד השתנה באופן יסודי הביטחון והשלווה בו היינו  

 כי הפעם עבר את הגבול! -מסתכלים בנחל בעלותו עד גדותיו 

 


