
 הצברים שלנו בפינוי 

 אסתר מנצ'ר כותבת על פינוי הילדים לכפר גלעדי

ילדינו באותו לילה גשום, שמי  הירדן הציפו  -שונות ומשונות היו תגובות 

בלב קשה ניגשנו למיטותיהם הקטנות להעירם ולבשרם את    - אח משקנו.  

-סיבת הפנוי, לכל אחד ואחד לפי גילו והבנתו. רגע קט עלה בזיכרוני ליל

ביולי   האיום  התמונה  4819הפנוי  את  מחקתי  מאד  מהר  אך  אין    – , 

 להשוות! 

ובכן הנה כמה משפע ההפתעות בתגובותיהם של הקטנים בשעות הללו:  

אך    שמעון  עיניו,  אח  לפקוח  הצליח  לא  א'  מכתה  הנהג  בן  )רינגוולד( 

פתאום חדרה המילה "נסיעה" למוחו והוא הרים את קולו לארבע מילים:  

 "איזה נהג, איזה אוטו?" 

סתובבה והמשיכה  )פלד( על ידו הבינה מיד: "טיול, כיף, נהדר", ה עידית

והגיבה  ،לישון לדברי  ברצינות  כלל  התייחסה  לא  אחרת  נבונה  ילדה 

 ،ב"סתם שטויות"

גבוהה   היותר  "בסדר,    רחליבכתה  בנימוס:  קיבלה אח הבשורה  )רוזן( 

  ؛"בסדר, ועכשיו עזבו אותי

השאלות    ענת לעומתה   מסבך  לצאת  כדי  מפורט.  הסבר  דרשה  )קגל( 

אך    - גלעדי  - ליח בשקר קטן: קומזיץ בכפרבשעה מאוחרת זו, קיווינו להצ

 גלעדי?" - לא, אצל ענת, האוהבת אח מיטתה מאד: "למה דווקא בכפר

במלחמת השחרור.    אירית  לחיפה  הפנוי  ליל  את  במהירות  זכרה  )טל( 

 התבלבלו אצלה המציאות והנושא הלימודי.  –שנים  10 היות וגילה רק

מה יותר פשוט מלתאר    )גרצר( מלאו ארבע שנים באותו ליל שבת.  ורדהל

בחצות  לה אפילו  הגיון  לורדה  הולדתה.  ליום  כהפתעה  הנסיעה    : את 

 ומדוע לא אמרתם לי את זה כשהייתי עוד בחדר ההורים?" "



הזמן עבר, המים עלו ודרכם הצלחנו להגיע שלמים לאוטומובילים. כאן  

קומית; התקדמנו לאט לאט, הקומנדקר לפנינו, חושך  -ארעה חוויה טרגי

הילדים בהתלהבות: "הדרך ארוכה היא  -ור סביבנו ופתאום פרצה שירחגמ

ו  "זה הלילה הכי יפה   הקטן)שפרינגר(    בניורבה,.... השיר נגמר  מהגן: 

 הוא בהחלט דאג להרמת מצב רוחנו.  - בחיים שלי!״ 

יהיה    אהוד בבית  "אצלנו  מכריז:  כתמיד  וזהיר  נבון  בן השש  )זוננפלד( 

   יבש, אצלנו סוגרים חלונות ודלתות!".

 בדיוק ההפך: "חבל שאצלנו אין מים, קיבלתי סירה חדשה". )קגל(  עפר 

לכפר פנים  -הגענו  לקבלת  וזכינו  הארוכה"  "הדרך  אחרי  בשלום  גלעדי 

 מאוד חמה ומעודדת שתישאר חרוטה בזיכרוננו. 

הפרעוש הפסיק את הגישה הפדגוגית של אחת החברות  )שלזינגר( עוזי 

 יח!"  ב-בהערה לקונית: "תצטרכי לסחוב אותי, יש לי נעלי

שעות הלילה, שנותרו, עברו במהירה; לרוע מזלנו כולם התעוררו בבוקר  

מאי כתוצאה  לתנאים  - מוקדם  הודות  קושי  ללא  הסתדרנו  פנימי.  שקט 

   – הטובים שהועמדו לרשותנו. 

הבוקר עובדה פיזיקלית מעניינת: "ילדים, כאן  -)גלטר( קבע בארוחת  גדי

הלימוד,  -די כתה א‘ לחדרהמים שקופים". אכלנו, שבענו, נכנסתי עם יל 

 כדי להעסיק אותם.  

)זהבי( הרגישה בכוונתי: "כל הזמן יש הפסקה קטנה, מתי ההפסקה   נוגה

- התכוננו למנוחת הצהרים. אך סבא של אסנת התפלל בחדר  -הגדולה?"  

)אגסי( והיא פנתה   סמדר השינה. זמן מה חיכינו בסבלנות עד שהספיק ל

 הוא יכול להפסיק להתפלל!" כבר ירדו,  אלי: "תגידי לו שהמים 

בבוקר   א'  תודה   - יום  והרגשת  ושמחה  ששון  הביתה.  נוסעים  אנו 

גלעדי עם הוריו אלינו, כאשר שוב  - למארחינו, אמא אחת מזמינה בן כפר

 יהיה יפה בחוליות, אך בתה מוסיפה: "שיבואו עד שאצלם המים יעלו". 



בתי לנו  חיכו  זרח-בבית  השמש  ומסודרים.  שטופים  היה ילדים  והכל  ה 

היה;   לא  חווית  -כאילו  אח  ומשקפים  שיקפו  הילדים  ציורי  - ליל- רק 

  השיטפון. 

 


