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האבוד העדן גן
כולם מוצפים והשדות הכפר

 הכביש שליד נגן־עדן), פרדים הערבי הכפר מעל צילום
 רחובות יעקב. זכרון בקירבת חיפה—תל־אביב הראשי

הכל. את להציף ואיימו נפתחו השמים ארובות במים.

 תקועה היתד. כחולה נוסעים כונית **
 את שהציפו המים עכו. — היפה בכביש

 המכונית נהג לתלונותיה. עד הגיעו הכביש
 וכשהוא שיחלצוהו. ציפה גגה, על ישב

בעז דגים לדוג ניסה מעילו תחת מכורבל
 מאנטנת־הרדיו העשוייה מאולתרת, חכה רת
שלו. המכונית של

 ״פית־ ,בהתפעלות אמר ״תארו.לעצמכם,״
שוחים כאלה, גדולים קרפיונים, ראיתי אום

 משגע.״ מראה היה זה הראשי. הכביש על
 אפיינה היא גרוטסקית. תמונה זו היתר,

 כש־ ,ישראל בצפון השבוע אירע אשר את
 לא הזעף וגשמי נפתחו, השמים ארובות

 מתושבי לרבים שלם. שבוע משך פסקו
 המבול. בא שהנה היה נדמה הארץ צפון

ה לגבול ועד הדרומיים הכרמל ממורדות
 מים, של לאגם השבוע ישראל הפכה צפוני

ב־ תקדים שום לו שאין בשטפון הוצפה
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מים של עמק
ענקי. אחד כאגס נראה

 עכו,—חיפה לכביש מזרחית זבולון, עמק צפון נראה כך
 והעמק כולם, מוצפים השדות השבוע. הגשמים סערת בתום
החיצון. העולם עם קשר מכל נותקו שלימים שובים

 בארץ־ הטימטרים של הרשומה היסטוריה
ישראל.

★ ★ ★
אדירים נחשולים

מ מהגשמים, הכיוונים: מכל כאו מים ^
ש מגלי־הים גדותיהם, על שעלו הנחלים 1 !

 הם ההרים. ממורדות החופים, את הציפו
 ב־ הרסו דונאמים, אלפי עשרות הציפו

 ושדות. גשרים ומיבנים, כבישים שיטפם
 העולם עם קשר מכל נותקו שלימים ישובים
 במשך תקועות נשארו משפחות החיצון.

 גישה כל אפשרית היתד, שלא בבתים שבוע
 בריכות סביבם. שגאו המים בגלל אליהם

שנועדו במסלולים שטו ודגיהם נפרצו, דגים

רכבות. אי כלי־רכב של למעבר
 לנהריה, עד זבולון, ועמק חיפה מפרץ

 אדירים נחשולים העיקריים. הנפגעים היו
 נראה אווירי וממבט ענקיים שטחים הציפו

 עד המפרץ כל את הים כבש כאילו היה
 השיגרת־ הניקוז אמצעי ההרים. למרגלות

 שהטביעה המים לשפעת כצעצועים היו יים
אותם.

 לסירוגין, השמים פני השבוע כשהתבהרו
 ההרס מימדי את לבדוק להתחיל היד, ניתן
 מיליוני עשרות של נזק הגדול: השיטפון של
בישו אחרים ומבנים בניינים לכבישים, ל״י
 ניתן בלתי ונזק וחקלאיים, עירוניים בים

שנסח החקלאית האדמה בכמויות לאומתה
העצומים. המים זרמי עם פה


