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 זה היה בערך בשעה חמש
 )אלוהים שבשמים(אים הימל"  "גוט

 ג"כ'ט טבת שנת תשכ
 שהלך המזכיר הנאור

 להזכיר למרכז על היאור
 שדה חוליות –בכפר נחמיה 

 שצריך מיד לפנות ולפנות
 צריפים  ,מועדון ,מחסנים

 .וכל הדירות הדרומיות
 

 זה עובר כל גבול אמר המזכיר...
 זה לא צחוק חביבי, זה מבול

  אמר המרכז.....
 דרך נתבססחב

 אני ואתה
 יומן כרמל טוקי,-נזמין ווקי 

 כי כאן עלול להיות אסון נדיר בישראל
 לצבא ולמגן אדום נצלצל 

 , במוח נבלבלמשטרה ולמשמר הגבולל
 מה יש? –בע שנתקשר עם הרשות של 

 אין צורך להודיע למכבי האש.
 

 , פנסיםקח מגפים, מעילי גשםינ אמר המזכיר...
 , ממתקים, קוניאקהקפלקומקום 

 ז: "יהיה קר"אמר המרכ
 וכדאי לקחת מכל אביזר 

 מיד שניים –סיון עתיק יומין ילפי נ
 בפרט מן המגפיים.

 
 



 בשעה שש ושלושים 
 שיחה מבוהלת קולטים

 ?כאן גליל עליון שדה נחמיה –הלו 
 רשות השידור, איזה מחלקה?

 מדור החדשות של שבע
 אני צריך להודיע על אסון של טבע

 ולמעלה ממנו ניסקוסעד למ –שטפון של ממש 
 נוהירדן משתולל ומציף את ישוב

 נתיים גדול וגדליהנזק ב
 להשתמע בחדשות קול ישראל.

 
 הלו כאן עמיר, מדבר המזכיר

 אפשר לעזור כמה נורא 
 יש לנו משאבה קטנה

 מקולקלת  איננה אולי היא
 אולי היא אפילו קצת פועלת 
 אולי בכלל לא צריך משאבה

 אנחנו מוכנים לכל עזרה
 תודה רבה יר....אמר המזכ

 נסתדר בעצמנו אנחנו
 שכנינו. תכם,אלעולם לא נשכח 

 
 הלו כאן נאות מרדכי...

 לא הגושרים. לא, לא כפר גלעדי..
 אנחנו ילדיכם מקבלים
 בכיתות בבתי הבראה

 .בכל מקום, מספר ובכל שעה
 

 תודה תודה אנחנו שוקלים עוד
 פנותאם ומתי ל

 כשנדע נתקשר ונאמר,
 ם ומספר.איגיל ,זמן
 
 



 והנה החדשות ועיקרם תחילההשעה שבע 
 הירדן על שדות נחמיה עלה 

 שטפון פקד את הגליל העליון 
 מודיע לנו כתבינו בצפון 

 מים עומדים בכל המחסנים
 שקי הזבליםבסדנה חדרו ל

 קרפיונים צפים על פני הזרם
 בית חרושת פלסטיק, נשטף עם הזרם

 הידנים על פינוי האוכלוסי
 בסירות עד קרית שמונה

 טון -200ח אספסת כנרטב קמ
 .ליוןיהנזק נאמד בשני מ

 
 הלו כאן עמיר
 אותו המזכיר

 שלפני חצי שעה, הציע לכם עזרה
 אני בינתיים גם עומד במים

 עד הברכיים 
 יש לכם משאבה גדולה או שתיים?

 אחים, הגישו את הידיים
 בברית נתחזקה ונתגבשה

 .בשהיית: יבש ונים סיסמתנוינגד שמ
 

 שדה נחמיה –הלו כאן גליל עליון 
 -זה גינוסר? מבקשים את השר

 שר העבודה!
 ישובנוישטפון של ממש ב

 הירדן עלה ומציף את כפרנו
  שיבוא לראות  אנו תובעים

 .את הנעשה כאן במשק חוליות
 אבל הוא יצא  -את יגאל? בטח

 גיזרההלדוג ולבדוק את 
 אשאיר לו פתק על לוח המודעות
 שיתקשר עוד הלילה עם חוליות.



 יל עליון שדה נחמיה הלו ! כאן גל
 ביתו של דוד בן גוריון
 שובנוישיטפון של ממש בי

 הירדן עלה ומציף את כפרנו
 אנו תובעים דיון בממשלה
 .על רכושנו שבתוהו עלה
 זאת אני פולה בן גוריון 
 נבהלתי כל כך מהטלפון
 באמצע הלילה שטפון?

 דוד לא בבית, הוא בישיבה
 ומה היא עוד אמרה?
 נחמיה? איפה זה בעצם כפר

 
 הלו כאן גליל עליון שדה נחמיה

 ביתו של משה דיין צהלה? 
 ישובנוישיטפון של ממש ב

 הירדן עלה ומציף את כפרנו
 ל השרצאנו תובעים דיון א

 על המצב, שהוא רע ומר
 .תן פקודה להוציא מיד שטרישי

 אני חושבת שהוא בכלל לא בישראל
    .אשאיר לו פתק על השולחן

 
 זה הכל לילה טוב!

 


