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אגף ים וחופים

"בואו דגיגים קטנים שלי,
בואו ִשמעו סיפור מסבא דג.
את הסיפור הזה מספרים זקני הדגים
לדגיגים הקטנים ,דגי הזהב והכסף,
אלה הצוללים במעמקים
ואלה הצפים על אדוות הקצף.

הסיפור שלנו עובר מדור לדור,
מניצנים ועד לחוף דור,
מהכנרת ועד לירדן,
מים סוף ועד לאחרון הנחלים,
מתלי הנמלים ועד לרציפי הנמלים,
ִ
מדג לדג ומחוף לחוף.
בואו דגיגים ,לא צריך לדחוף,
עדיין יש מקום לכולם במים,
וגם נשאר מעט מקום על החוף.
אני שמעתי את הסיפור מסבא שלי,
והוא שמע אותו מסבתו,
ואת הסיפור הזה כל שוכני המים
הבטיחו לא לשכוח.
סיפור שמתגלגל אצלנו
מאז המבול ותיבת נֹח".

הדג הזקן ּכִ חּכֵ ך בגרונו וסידר את המשקפיים:

"יום אחד נשמעה צווחה חדה בשמיים",
סיפר הדג הזקן:
"הם באים! הם באים!" צווח השחף שריחף מעל לגלים.

"הם באים" ,התחלחלה המדוזה שצפה על האדוות,
מנסה לתפוס קצת צבע לפני שתצרוב כמה רגליים.
"הם באים" ,מילאו הדגים פיהם מים.

"הם באים" ,אמרה גברת צב למר צב,
שמיהר והכניס את ראשו בין הכתפיים.
מי באים? מה הבהלה?

כמו בכל שנה ,באה גם השנה משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י לבלות כמה ימים על החוף.

הדגים דאגו והאצות חיפשו עצה.
הדולפינים ִדלפנו הביתה וביקשו סירות הצלה.
הצדה ולאחור ,הם חיפשו מסתור.
הסרטנים הלכו מהר ִ
הדיונון כתב בדיו לִ בו איגרת בהולה לעולם החופשי,
ביקש רחמים באופן אישי.

השבלולים השתבללו וקיפודי הים התקפדו.
השיחים על החוף הפסיקו לשוחח ,הקונכיות חדלו מלהתווכח,
אבו נפחא כמעט נפח את נשמתו (כלומר האבנון התאבן).
הצלופח התפתל והסתתר בתוך מערה,
ואז זה קרה :משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י הגיעה בסערה.

בעצם היא הגיעה במכונית.
ַמכְ ּ ַפתלִ י הגיעו בדרך לא דרך ,בלי ג'י-פי-אס ובלי לפספס .הם קוראים לו
'המקום שלנו' כי הם היו פה בשנה שעברה ורוצים לבוא גם בשנה הבאה.
הם נסעו דרך השדות והכרמים ,דרך הגבעות והפרדסים ,ומצאו דרך להגיע
כשאבא-מכְ ּ ַפתלִ י עצר ,הוא ִצפצף מיד בצופר ,כמו
ממש עד לשפת המים.
ַ
שצופרים :שני צפצופים ארוכים ושניים קצרים ,שתדע גם השמש ויידעו
שמכְ ּ ַפתלִ י עושים,
שמכְ ּ ַפתלִ י הגיעו לחופשה ,וכל מה ַ
החול וגם הים הכחולַ ,
הם עושים בגדול ,וזה הכול!

הכירו את משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י:
אדון ַמכְ ּ ַפתלִ י  -אבא,
גברת ַמכְ ּ ַפתלִ י  -אימא,
מיקי ,ריקי ,איקי ודיקי – הילדים,
ומושמוש ַמכְ ּ ַפתלִ י  -הכלב.

אבא הגביר את עוצמת הרדיו והשאיר את המנוע דולק
כדי להפעיל את המזגן עד שכולם יתארגנו.

אבא ואימא החלו להקים את האוהל .אדון ַמכְ ּ ַפתלִ י אמר לילדים שיתחילו מיד
לבנות גדר .מיקי ,ריקי ,איקי ודיקי הקיפו את השטח בגדר מקרשים ובקבוקי
פלסטיק ושקיות ניילון שהם מילאו בחול :כשיבואו נופשים אחרים ,שיידעו שכאן
כבר יש בעל בית.
על הדיונה הקרובה ייסדה משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י שירותים כדי לשמור על הניקיון.
בראש הגבעה הוצב קרש גבוה ועליו התנוסס הדגל הקבוע  -גליל נייר טואלט
מתבדר ברוח הים הקלה ,למען יידעו הכול :פה שירותי משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י ,וזה הכול.
שירותים פרטיים עם נוף לחוף ושישה כיווני אוויר ,שכוללים מראה לשמיים ולים
הכחול .את החיתולים ואת הנייר קברו בחול כי כשמשפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י עושה ,היא
עושה בגדול.

כזה היה גם ארמון החול .גדול .דיקי וריקי החלו לבנות את הארמון .הם חפרו תעלות
משפת המים ובחזרה ,שיבצו קונכיות וצדפים לקישוט וענפים לביצורים .הם הקיפו
את הארמון במגדלים מבקבוקי פלסטיק ,ובחומה תקעו מיקי ואיקי שברי זכוכית
כדי שלא יפרצו לארמון פורצים .אבל הפורץ היחיד היה הכלב מושמוש שנחתך
בכף רגלו משברי הזכוכית ,והיה צריך לחבוש לו את כף הרגל.

עד מהרה החלו הכול לשאול“ :אנחנו רעבים! מה יש לאכול?”
אימא-מכְ ּ ַפתלִ י .דיקי עזר לה להכין מטעמים .אימא ניקבה חורים
“יש הכול” ,אמרה
ַ
בשימורי הטונה ,ודיקי הלך למים לשפוך את השמן  -שיאכלו הדגים .על הגזייה
רתח השמן בקופסת שימורים ,מחכה לצ’יפס .ריקי הכניס שני אבטיחים לסל-רשת
והשכיב אותם במים הרדודים  -שיתקררו .את הסל הוא חיזק ביתד ברזל ,שתקע
בחול כדי שהאבטיחים לא ייגררו .מיקי הוציא את הפחמים מן השקית ,ואבא שפך
עליהם בנזין ועיתונים כדי שיבערו טוב יותר .העיתונים המריאו בוערים לאוויר
ונחתו בהיסוס על פני המים ושם שטו לעבר קפריסין.

איקי וריקי אכלו בתיאבון גדול ואמרו שצריך לזרוק את השאריות למים כדי שיהיה
גם לדגים מה לאכול .מיקי ודיקי קברו את הפחמים בחול ,ואז יצאה משפחת
ַמכְ ּ ַפתלִ י לסיור חופים על גלגלים .הם עלו על הטרקטורון והחלו בנסיעה .בדרכם
אימא-מכְ ּ ַפתלִ י
רמסו חיות ,עקרו צמחים ,הבהילו בעלי חיים ונופשים אחרים.
ַ
עשתה סיור במים ,רכובה על אופנוע המים ,שגם ִטרטר לדגים באוזניים ,גם זיהם
את המים וגם הרחיק את הנופשים האחריםַ .מכְ ּ ַפתלִ י בשטח? כולם במתח!

מוקדם בבוקר היום השני,
אחרי שנוסדה 'ממלכת ַמכְ ּ ַפתלִ י',
יצאו שוכני החוף והמים בהפגנת מחאה.

בערב השני ישבה משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י סביב המדורה .הרדיו השמיע בקולי
קולות שירי טבע ומולדת .איקי השקיעה את עצמה בדי-וי-די הנייד .ריקי
הביט בפרק האחרון של ‘כוכב ים נולד’ .בתכנית ‘שף הים’ הראה השף מו-
קו-רו ,ממסעדת המזרח הקדום ,איך להכין מטעמי מדוזה ברוטב דיונון...
אימא-מכְ ּ ַפתלִ י סיפרה את האגדה על הדייג ודג הזהב .באגדה החדשה בא
ַ
דייג זקן ועני לחוף כדי לדוג דג לארוחת הערב .הוא העלה בחכתו דג זהב.
ומי אתם חושבים? מי שאל משאלה? הדג! ומה הייתה המשאלה? כל מה
שהדג ביקש היה שהדייג יוציא לו את מזלג הפלסטיק שזרקו הנופשים
בפיקניק האחרון ,ומאז המזלג תקוע לו בגרון.

לפתע הופיע דג פטיש ,עלה ויצא מן המים ודפק על השולחן המתקפל
של משפחת ַמכְ ּ ַפתלִ י" :אי-אפשר להמשיך כך .אתם הורגים אותנו עם
ההתנהגות שלכם .מה שאתם זורקים לא נעלם באוויר ,לא נמס במים וגם
לא נשמר בחול .הזבל שלכם מרעיל אותנו ומפריע למי שבא אחריכם".
"אתם יודעים כמה זמן הטבע צריך כדי לעכל קופסת פלסטיק?  450שנה.
ומתי בקבוק זכוכית נעלם? אחרי מיליון שנה .ומה קורה לדולפין ,המסכן,
שבולע שקית ניילון? הוא נחנק .לווייתן שבולע פסנתר ,לא יכול לנגן עליו,
ודג פטיש בכלל לא אוהב מסמרים .דג חרב אחד הסתבך פעם בחוטים
שזרקו נופשים למים ,ורק בגלל שהייתה לו חרב ,הוא הצליח להשתחרר
מהסבך .אלה לא חיים .עליכם להתחשב גם בנו ובסביבה שלכם ושלנו.
אנחנו שותפים בעולם".

אבא ואימא ַמכְ ּ ַפתלִ י לא כעסו על הדג פטיש והחלו לשאול:
"אנחנו בסך הכול רוצים לבלות .מה אתה רוצה שנעשה?"
הדג פטיש דפק שוב על השולחן ,אבל גם הוא כבר לא כעס והציע:

"אספו את האשפה אחריכם וקחו את השקיות למקום מוסדר.
ִ
לטבע אין מכוניות לאיסוף אשפה ,ואין לו פועלי ניקיון.
אל תשאירו פחמים וקרשים ושברי זכוכית ואל תחשבו שאם אתם
קוברים אותם בחול ,אז הם ייעלמו .יבואו גלים וישטפו ,תבוא
רוח ותעיף את החול ,ומישהו יכול לדרוך על שברי הזכוכית .אולי
אפילו אתם ,כשתבואו בשנה הבאה".

השאירו את החוף

כמו שאתם רוצים למצוא אותו

בשנה הבאה,

כי כמו שאומרים אצלנו הדגים:

"ואתם ,ילדים ,אתם יכולים לקחת את החוברת הביתהִ .קראו שוב
את הדברים וחפשו בין השורות התנהגויות ומעשים של משפחת
ַמכְ ַּפתלִ י שמזיקים לסביבה ,משגעים את הדגים ומפריעים לנופשים
ועזרו לטבע
אחרים .הסבירו להורים שלכם איך מתנהגים בחוף ִ
להיות של כולם ולא רק של משפחת ַמכְ ַּפתלִ י.
ּפת-לָ כֶ ם!ַמכְ ַ
ותודה!
החבר'ה על החוף ובמים".
ממני ,הדג הזקן וכל ֶ

וגם בשמיים!
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