
 כתב מנחם מנצ'ר  –יומן השיטפון 

 )יום שישי(  25.1.1963

רפי את המדרגה הראשונה  - אנו קובעים שהבניאס כיסה בגן 17:00

 ואין אנו מיחסים לזה חשיבות מיוחדת.  

: הירדן עובר על גדותיו על יד המפגש של החצבני עם הבניאס,  17.45

תעלת הניקוז הדרומית לאורך הגדר מתמלאת במהירות, המים  

זורמים בחוזק צפונה ומתחילים כבו לחדור לבינינים הדרומיים של  

 הנקודה.

: מעבירים כבר חלק מציוד החדרים צפונה ואת היתר מרימים  18.15

 ה ניתן. למקום גבוה, עד כמה שז

ישראל. מודיעים  -: אנו מודיעים על המתרחש למשטרה ולקול18.30

 למשקי הסביבה.

ישראל. מעכשיו ואילך הטלפון אינו  - : הודעה על השיטפון בקול19.00

שמונה נמצא בחדר המזכירות ונכח בדיוק  -נדם. קצין משמרת קירית

חון של  שהמים מתחילים לזרום לתוך החדר. אנו מודיעים לכוחות הביט

 הצבא. בקיבוץ עמיר עוד לא מורגש כלום. 

 האוכל מוצף.  - מזרחי עד לקו חדר  - : כל השטח הדרום 19.30

הבתים במערב עדיין מחוץ לסכנה. בינתיים נודע לנו שעשרות מכוניות  

של משקי הסביבה עומדות על הכביש על יד הגשר ונכונות לקריאת  

חסום ורק מכונות גבוהות    העזרה, שעלולה להגיע אליהן. הכביש כמעט 

 יכולות לפלס לעצמן דרך לתוך הנקודה.

: אנו קוראים לאסיפה בחדר האוכל ומודיעים על המתרחש.  20.30

 מפנים את תשומת ליבם של החברים לאפשרות של פנוי הילדים. 

בינתיים נודע לנו שגם קיבוץ עמיר מוצף. שם   - מבקשים לא להיבהל. 

 יבוצי שמיר ולהבות הבשן. הוחל כבר בפנוי הילדים לק

: כוחות הצבא בליווי חיל ההנדסה הגיעו למקום. כמובן גם  21.00

משמר הגבול. אנו נמצאים בחושך. אחרי שאי אפשר היה להגיע  



לגנרטור ע"י הנקודה, ניתקה חברת החשמל לפני שעה קלה את הקו  

 שמונה. כמובן שאין גם מים בברזים. -מקרית

, חיל ההנדסה וחברנו יושבים מעל המפה של  : כוחות הביטחון 22.00

אפיקי הנחלים ושוקלים את האפשרות של סתימה באחד המקומות.  

בחדר האוכל פורץ   –הוחלט לסרוק אח הערוץ החל מהגשר צפונה.  

הקהל לאור הנרות ומנורות נפט בריקודי הורה סוערים ומחזיק את  

 ישראל. -המורל. בינתיים הגיעו העיתונאים הראשונים וכתב קול

: חיל הנדסה מודיע לנו שיש להביא סירות גומי ורק אז יוכלו  23.00

 להמשיך. 

: אנו קובעים זרימת מים חזקה מהמערב אל המזרח, אשר  23.15

גלעדי,  -רפי. ברגע זה אנו מחליטים על פנוי הילדים לכפר- מתחילה בגן

אשר כבר נמצא במקום על המכוניות הגבוהות שלו. אנו קובעים מטה  

 פינוי בין שלושה חברים, אשו מכין את המבצע. 

ילד(   09: אנו מפנים את כל הילדים עד לכיתה ז' )בסך כ23.45

 כרמל.  - ושלושים מבוגריס מלווים. בינתיים הגיעו אנשי יומן 

 )שבת(  26.1.1963

גלעדי שהמפונים הגיעו בשלום  -: אנו מקבלים הודעה מכפר0 15

הכלל. כל המשק עמד על רגליו וחיכה למקום ונתקבלו בצורה יוצאת מן 

 לבוא ילדינו. חלק סודר בבית ההבראה וחלק בבתי ילדים.  

: חיל ההנדסה מודיע לנו, שאין באפשרותו להמשיך בפעולה  1,00

ויחדש אותה עם אור הבוקר. בעקבות זד קבענו צווח שומרים למספר  

    שעות

י הגואים  : חיל ההנדסה מסייר בסביבה וקובע שזרמי החצבנ2.00

יש   בלום. -מכסים את השטח המעובד שלנו ומאימים על משק כפר

בלום. הפיצוץ בוצע  -צורך בפיצוץ מעבר מתחת לכביש כניסה לכפר 

 בלום מגורל דומה לזה שלנו.  -ועל ידי כך ניצול כפר 3.00 אחרי שעה

אנו מתחילים להרגיש בירידה  -: כתבי וצלמי "במחנה" מגיעים.4.00

   איטית של המים!



 : חיל ההנדסה מחדש את הפעולה באפיקי החצבני והבניאס.  5.00

ם ירדו באופן ניכר. גובה המים בחדר המזכירות  י: המ00.7

 ס"מ.   15 רק

לאט את   ט : אין כבר מים בחדר המזכירות. השיטפון עוזב לא7.45

  המחנה ומשאיר מאחוריו שכבות עבות של בוץ.

 


