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 חייו סיפור 

בן  ( בבית החולים אסותא בתל אביב.12.6.1980נולד ביום כ"ח בסיוון תש"ם )אלון ויזר ז"ל 

 נחמה ושמואל. 

 

לון' יוסיים את לימודיו בתיכון 'אי" גורדון" הספר היסודי -בחולון. למד בבית אלון גדל והתחנך 

 בעירו. 

 

הוא היה אדם טוב לב וחייכן ואצר בתוכו יכולת אינטלקטואלית גבוהה יחד עם כושר עמידות 

התעניין במגוון נושאים וחקר אותם לעומק: היסטוריה כללית, היסטוריה של  פיזית ונפשית. 

גיל צעיר עסק בתחומי ספורט רבים ומגוונים: העם היהודי, ספרות, פילוסופיה ופוליטיקה. מ

ג'ודו, הישרדות, היאבקות רומית, שחיה וריצה למרחקים ארוכים. הוא ניחן בכושר התמדה 

שניים מהם נשארו ובסבלנות אין קץ ואחד מתחביביו היה להרכיב פאזלים בני אלפי חלקים. 

 למשפחתו למזכרת.

 

הכיר היטב את הארץ וגם לנסוע מספר פעמים נוסף לכך, אהב לטייל ובמהלך חייו הספיק ל

בתקופת התיכון, במסגרת לימודי צרפתית, נסע לפריס יחד עם  למדינות שונות בחוץ לארץ.

 כיתתו.
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 עיקריים תחביבים

 -ספרים

 לקרוא מאוד אהב שהוא סיפרה אמו. ספרים קריאת היה אלון של הגדולים מתחביביו אחד

, 13 שייטת על ספר נמצאו ספריו מבין. והרפתקאות פנטסיה ספרי היו עליו האהובים ושהספרים

 . קינג סטיפן של רבים וספרים

 

 :נכתב אלון של בחדרו שנמצאו הספרים מן בשנים

 

 שלהן השירה, מדי ססגוניות שלהן הנוצות. הכל זה, כלואות להיות אמורות שלא ציפורים ישנן"

 "...לעוף להן מניח אתה אז. מדי ופראית מתוקה

 " {אביב של תקווה} מתוך הספר " סטיבן קינג

 

 

אתה לא יכול לסחוב את כל העולם כולו על כתפיך, בן. אתה לא יכול לעשות את זה. אף אחד לא "

יכול. נסה לסחוב את כל העולם על הכתפיים שלך, והוא ישבור קודם את הגב שלך ואחר כך 

 "ישבור את הנפש שלך.

 " {הקמע} מתוך הספר " פיטר שטראובו סטיבן קינג

 :אלון של ספריו

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8+%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A2%5D/1/1/0/
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 -פאזלים

 נודע הוא. חלקים אלפי בעלי היו שהרכיב מהפאזלים וחלק, פאזלים להרכיב מאוד אהב אלון

 מהם באחד -בחדרו מהם שניים ותלה אותם מסגר ואף הפאזלים בהרכבת ווהתמדת בנחישותו

 .מפה של סוג ובשני ים בלב ספינות שתי מתוארות

 :אלון של בחדרו התלויים הפאזלים
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עוד , כששמע על אסון השייטת. 17התעניינותו ביחידה החלה בגיל  .אלון החליט להתגייס לשייטת

נחוש לממש את חלומו, עבר את . התעניין במאפייניהלעל היחידה ולקרוא  בטרם ניגש לגיבוש

"זאת לא הייתה הציונות, זה היה יותר  הגיבוש בהצלחה ומאז התכונן במרץ לקראת גיוסו. 

האתגר. הרצון להגשמה עצמית זה משהו משפחתי אצלנו." מספרת אחותו, אורלי, על מה שגרם 

 רבית.לו לרצות להתגייס ליחידה כל כך ק

 

הים. הוא סיים את הטירונות בהצלחה והחל -התגייס לצה"ל, לחיל 1999בתחילת פברואר 

בהכשרתו כלוחם. לאחר שסיים בהצלחה קורס צניחה, החל במסלול ההכשרה כצולל לוחם 

  בשייטת וקשר קשרים חברתיים מצוינים עם חבריו למסלול.

 

כן, עמד על כך -פי-על-סדרת בדיקות. אף במהלך האימונים חש ברע, אימוניו הופסקו והוא עבר

שברצונו להמשיך לשרת בשייטת. הדבר התאפשר אך לשם כך נאלץ להמתין לתחילת המסלול 

 הבא. 
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 "ואם תראו ילדה

 עם עיניים איילה

 תגידו לה שאני

 עוד מחפש אותה

 ותאהב( ,)ואם אמצא, ואוהב

 ואז אותי תדעי

 ותביני

 תובנה שתהיה שמורה

 רק לך

 צח תצעדיומאז לנ

 )עם אהבתי...("

 

 , מנהלת תיכון איילוןרונית חיימוב -הקדשה

 

 

 

 רב"ט ויזר אלון ז"ל
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 הנפילה אירוע אודות רקע

(, ארבעה ימים לפני תחילת המסלול החדש, נהרג אלון 22.1.2000ביום ט"ו בשבט תש"ס )

 נווה מונוסון. -דרכים בצומת סביון-בתאונת

 

לאלון לא התקיימה הלוויה צבאית, תחילה הוא לא  יבוץ עינת.עולמים בק-הוא הובא למנוחת

הוכר כנופל צה"ל, רק לאחר שנה וחצי הוצע למשפחה להחליף את מצבתו למצבה של חלל צה"ל, 

  אך משפחתו סירבה.

 

 ונהרג בתאונה -צעיר חזר מבילוי בערב שבת

התנגשה בשתי מכוניות  לציון התגייס לשייטת. מכוניתו סטתה ליד סביון,-אלון וייזר מראשון

 ועלתה באש. 

 

לציון נהרג בשבת לפנות בוקר בתאונת דרכים ליד סביון, לאחר שנלכד בתוך -מראשון 19צעיר בן 

 מכוניתו שעלתה באש.

 

אביב. בדרך הביתה הוא החזיר חבר לסביון, -הצעיר, אלון וייזר, חזר מבילוי עם חברים בתל

אונו -רתה התאונה. הוא נסע בכביש המחבר בין קרייתלציון, ק-וכשיצא לכיוון ביתו שבראשון

לפנות בוקר, כשלפתע איבד את השליטה על מכוניתו מסוג  4:40לבין צומת סביון, סמוך לשעה 

והועפה לצד  -רנו. המכונית סטתה שמאלה למסלול הנגדי והתנגשה בשתי מכוניות שהגיעו ממול

 והוא נהרג. - ג אלוןהכביש. מעוצמת ההתנגשות עלתה באש המכונית בה נה

 

החולים -אדום לבית-דוד-ידי מגן-חמשת נוסעי המכוניות שבהן התנגש אלון נפצעו קל, ופונו על

 השומר, הסמוך למקום התאונה.-תל

 

אך בשל בעיה רפואית  - משפחתו וחבריו סיפרו אתמול כי אלון התחיל כבר בעבר במסלול השייטת

 היה אמור אלון לחזור למסלול. ע אחרי התאונה השירות בשלושה חודשים. בשבו דחו לו את
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 דברי התלמידים והצוות המלווה

 אם אפילו  - אלון את להכיר ונהניתי,  אדיר סיפוק לי גרם ההנצחה תהליך,   שבדבר הקושי כל עם

 . וסיפורים מתמונות רק זה

 חושבת אני . דהיםמ אדם בן היה שהוא ספק ואין, שלו התכונות ועל,  דברים המון אלון על למדתי

 אלה את תמיד לזכור צריכים שאנו משום, זאת שעשינו וטוב,  חשוב מאוד דבר זה אותו שלהנציח

 . זאת אפשר ולא אחרת רצה הגורל אם אפילו,  למדינה לתרום רצון להם שהיה

 

 ללמוד יותר עז ולרצון יותר למעניין התהליך את הפך שזה, תורם כך כל היה שלכן הפעולה שיתוף

 . ל"ז אלון על דברים ועוד עוד

 

 הגורל אך, פורחים חיים ולחיות למדינה לתרום שיכל,  מדהים אדם בן הפסדנו באמת אנחנו, כן

 על להתגבר יודעות שאתן איך עם,   חזקות נשים באמת שאתן,  לכן להגיד רוצה ואני,  זאת מנע

 . היום כל,  יום םיו אתכן רודף  כשהכאב, בחייכן להמשיך לנסות זאת ולמרות,  זה

 

 הכל ולמרות כמוכן לנהוג ינסו,  יקרים שאיבדו נוספות שמשפחות והלוואי,  הערצה מעוררות אתן

 . שלמה תהיה לא מהם ההנאה אם גם,  בחיים ולהנות בחיים להמשיך

 

 ..  מלמטה אותך נזכור ואנחנו,  מלמעלה עלינו שמור, אלון

 !ד -י-מ-ת
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 ספיר אהרוני 

 

על הפרויקט ידעתי שזה משהו שאני רוצה לעשות כדי לעזור ולהנציח את זכרם של  ברגע ששמעתי

הנופלים. נכנסתי לפרויקט הזה בלב שלם והייתי מוכנה לעבור את החוויה הזאת, בידיעה שהיא 

תהיה קשה מבחינה רגשית. לשמוע את הסיפור ממקור ראשון היה משהו שהקשה עליי עוד יותר, 

 ט הזה חשוב לי באופן אישי, ולמשפחה שאיתה אנחנו הולכים להיפגש. אבל ידעת כמה שהפרויק

המפגש עם נחמה ואורלי, אימו ואחותו של אלון, היה מאוד מרגש מצד אחד, אבל הרגשתי הקלה 

כשראיתי את הפתיחות והרצון שלהן לספר על אלון. נורא נהניתי לשמוע עליו, על איזה בן אדם 

ות שיש להן ממנו. מהצורה שבה הן דיברו עליו היה ניתן לראות הוא היה, על החוויות והזיכרונ

כמה שהוא חשוב ויקר להן. דרך הסיפורים שלהן, כשהיינו בחדר שלו וראינו תמונות מתקופות 

 יכולתי להרגיש איך לאט לאט אני מתחילה להכיר את אלון. -שונות בחייו

 

ק כדי להראות שאכפת לי ולעזור אחרי המפגש הרגשתי סיפוק, ידעתי שאני עושה את זה לא ר

אלא גם כדי לחוות את החוויה הזאת בעצמי ולדעת שהיא משהו שאני אקח איתי הלאה.  -במשהו

 לשמוע סיפור כ"כ אישי מאנשים שאיבדו אדם קרוב אליהם לימד אותי משהו שאני יזכור תמיד.

להכיר את אלון קצת יותר נחמה ואורלי, תודה רבה לכן, על הכול, על השיתוף, על כך שעזרתן לנו 

מקרוב כדי שנוכל לעזור לכן בהנצחת זכרו. אחד הדברים שאני לוקחת איתי מהפרויקט הזה הוא 

היכולת לזכור, ובו זמנית להמשיך הלאה בחיים. אובדן של אדם קרוב הוא לא דבר שכל אחד יכול 

רכה רבה. תודה על להתמודד איתו בצורה שבה אתן מתמודדות איתו, ולראות את זה עורר בי הע

שעזרתן לנו לקחת חלק בתהליך הזה ואנחנו מקוות שתיהנו מהספר כמו שאנחנו נהנינו להכין 

 אותו.
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 אביטל ראש

חששתי שתהליך  לפני תחילת התהליך והמפגש עם המשפחה היו לי חששות רבים בנוגע לנושא זה.

ידעתי איך יהיה המפגש עם זה יהיה לי קשה מדי מבחינה רגשית ושלא אוכל לעמוד בו, וגם לא 

אולי הוא יהיה קשה לי מדי, אולי השאלות שאשאל יהיו פרטיות מדי או שאולי הן לא  -המשפחה

 יגלו עניין לענות על שאלותינו. אבל ידעתי שאני מוכרחה לקחת חלק בפרויקט כה חשוב.

 

היו פתוחות להפתעתי, כאשר הגענו לביתה של נחמה, אמו של אלון ז"ל , היא ואורלי אחותו 

בפנינו, ענו על כל שאלותינו וגילו עניין לספר לנו על אלון, חייו, חבריו ועוד. ככל שנמשכה השיחה 

נים רציתי לדעת יותר ויותר על אלון ז"ל. הן הראו לנו את חדרו, תמונות מילדותו, מכתבים שו

ועוד. בסוף השיחה הרגשתי שאני מכירה את אלון, למרות שבכלל לא פגשתי אותו. גם הבנתי עד 

 כמה תהליך זה חשוב ומשמעותי למשפחה.

 

נחמה ואורלי, רציתי להודות לכן על כך שאפשרתן לנו להיות חלק מתהליך זה, ושנתתן לנו ללמוד 

. בתהליך זה, למדתי דברים חדשים, על אלון ז"ל, למרות כל הקושי והכאב שנושא זה כולל

הסתכלתי על הדברים בצורה שונה.  הבנתי, שגם לאחר אובדן גדול כל כך , החיים ממשיכים.  

ראיתי את הדרך שבה בחרתן להתמודד ואת הדרך שבה אתן מסתכלות על הדברים וזה גרם לי 

 כי לא כל אחד יוכל  להתמודד עם קושי כזה בדרך זו. -לקנא

 

 חד פעמי שלא כל אחד זוכה לחוות . זהו תהליך

 

 תודה על הכל!

 

 הילה בן אבי
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 אלון ויזר על מספרים

אלון החליט להתגייס לשייטת ועוד בטרם ניגש לגיבוש קרא על היחידה והתעניין במאפייניה. 

 נחוש לממש את חלומו, עבר את הגיבוש בהצלחה ומאז התכונן במרץ לקראת גיוסו.

 

 

 "כל עולמו"

לו הייתה לחזור לשייטת, כי זה היה כל עולמו. כל החדר שלו מלא בתמונות ובספרים "השאיפה ש

, "אנחנו 22על השייטת והוא חלם לסיים את המסלול בקומנדו הימי", אמרה אחותו, אורלי, בת 

לא מבינים מה קרה. בדרך כלל, כשהיה עייף, הוא נהג לישון אצל החבר ואפילו אמא שלו כשקמה 

 חדר שלו ריק, חשבה שהוא נשאר לישון אצל חבר, כמו בכל שבת".בבוקר וראתה שה

 

 (23.1.2000)כתבה על התאונה בעיתון 'מעריב', ט"ז בשבט תש"ס, 
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 דבר המשפחה

 13 שייטת חללי עם ההתייחדות טקס לכבוד דברי האם

 ביחסי מתבטא דםא של קיומו .לתוכם יוצקים שאנו בתוכן אלא באורכם רק נמדדים אינם החיים

 בו מטביע שהעולם והרשמים ומעשיו אישיותו דרך, סביבתו על משאיר שהוא הרושם בין הגומלין

 חיים שחי מי יש. חיים ולא וכמעט ארוכים חיים החיים כאלה ישנם . ופתיחותו רגישותו דרך

, טיולל, לפרח, לחיוך -ופתוח רגיש זאת עם ונשאר, לוחמים וחינך ולחם למד, ומלאים קצרים

 .לשיר

 

 .ההנחמ זו -צעיר כה בגיל שנגדעו לחיים מסוימת נחמה בכלל יש אם

 

 לעלות החליטו אשר משפחות ממספר חלק היינו .1968-ב מברזיל ארצה עלינו ואני משפחתי

 דור והעמדנו נישאו, הילדים, אנחנו, השנים ובמהלך היטב נקלטנו כולנו .ציונות מטעמי יחדיו

 כיהודים, בארצם גדלים, ואלון אורלי, שילדיי בכך גאוותי הייתה ולהגד מה .לצברים ראשון

  . הגולה מסממני המשוחררים

 

 .13 בשייטת לשרת שברצונו לי הודיע הוא, לצהל להתגייס אלון של תורו הגיע כאשר

. בורקות בעיניים, עליה לי סיפר אלון אך .היחידה את הכרתי כך כל לא, האמת על להודות אם

 לחיל התגייס שאלון הרגע מאותו ואכן .להתקבל מנת על מאמץ כל יחסוך לא שאלון ורבר לי היה

, קצרה תקופה אך לשרת שזכה למרות .בחייו והמאושר היפה הפרק החל השייטת במסלול הים

 .בחר בה בדרך להמשיך ונחוש בחירתו עם שלם היה הוא

 

 מוחשית מאוד ריקנות ונוצרה יקהמע עננה חיינו את כיסתה, 2000 בשנת, נהרג שלנו אלון כאשר

 מפקדיו .היפה וישראל הארץ מלח המושגים של משמעותם לי התבררה השכול מתוך אך .וכואבת

 .הזה היום עצם ועד לאסוננו הראשון מהיות הדואבת משפחתנו את מלווים אלון של וחבריו

 היות למבוכה להם םגור להם להודות שלי ניסיון כל. בחיוך ותמיד בסבלנו, בהתחשבות, בעדינות

 חת ללא העשויים בלוחמים מדובר כי לעצמי חשבתי פעם לא. מאליו כמובן להם נראה והדבר

 .שכאלו תכונות בתוכם משלבים שהם הדבר מופלא וכמה
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 ואנשי הרוח מאנשי חלק לה אבדו אלא, לוחמיה מטובי איבדה שהמדינה רק לא, אינם שבנינו בכך

 .והחברה החיים מיתחו בכל התווך עמודי ואת המדע

 

 משכיח איננו החולף הזמן. יקירינו את שעה שעה, יום יום זוכרים אנו. נחמה אין, המשפחות, לנו

 ומכבדים זוכרים 13 ובשייטת. אותם שיזכרו לנו חשוב זאת עם יחד .גדלים רק והחסר והריקנות

 .אותם

 

 והמעשים נאמרו שלא םהמילי על הכי הוא המת של קברו ליד ביותר המר הבכי": המשורר אמר

 ."נעשו שלא

 

 אותו ולנשק לחבר לעולם עוד אוכל לא גם. הספקתי ולא, לאלון להגיד רבים דברים עוד לי היו

 יהיו, שאינם שילדינו ומבקשת תפילה נושאת אני אך .אותו אוהבת שאני כמה לו ולהגיד

 צער יותר נדע ולא נובאזור שלום ישרור סוף שסוף לכך ומייחלת השייטת חללי מבין האחרונים

 .ושכול

 ויזר נחמה

 ל"ז ויזר אלון של אמא

28.6.04 
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 ,שלי חא

 חור כמו מרגיש אח של שמוות, גופנית תחושה גם הוא שאבל גיליתי שבו מהרגע עברו שנים שלוש 

 באה היא, נעלמה לא התחושה שנים שלוש במשך. שלי בבשרי חסר, הגוף במרכז שנפער ענק

 החיים כל. עוצמתה במלוא ושבה, מתעמעמת, היום של השונים בחלקים, תשונו בעוצמות והולכת

 עד כשמגלים. כלום משנה לא ומה, חשוב באמת מה מבינים פתאום, אחרות פרופורציות מקבלים

 . אחרת חיים, מאליו מובן לא כך וכל, שביר דבר הם החיים כמה

 

, עבורך משהו לעשות יכולתי בהם לזמנים מתגעגעת אני. ומתעצמים נמשכים אליך הגעגועים

 שפעם ההתמודדויות. טובות ופחות טובות, משותפות חוויות איתך לחוות, מגוננת אחות להיות

 לי חסר ואתה, לבד שם עומדת אני עכשיו, עומדת אני עכשיו, ואתה אני יחד מולן עומדים היינו

 .לדרך כשותף

 

 אלא שנים בשלוש ממני צעיר לא ברכ אתה. שלי הכאב ואיתו, וגדל הולך בנינו הגילאים הפרש

 עשרה-תשע בן עדיין ואתה, שלהם החיים של הבאים לשלבים עוברים שלך חברים, שנים בשש

 של הקיפאון, שלך ההיעדרות ככה, מצטברים שינויים ויותר ויותר, עובר שהזמן ככל. וחצי

 .מעיק יותר נעשה, יותר מתחדשים שלא, ממך הזיכרון

 

 אחרים בחלומות, המתים של לעולם אותי לאסוף בא ואתה, מתה אני הםב, בחלומות חוזר אתה

 לא מעולם כאילו, שם פשוט אתה אחרים בחלומות. מתת לא לעולם שבעצם לי ומספר חוזר אתה

 שאתה ונזכרת מתעוררת אני מהחלומות. היה לא ולעולם קיים לא שלך המוות כאילו, הלכת

 קשה. שנים שלוש לפני כמו וכואב וריק גדול, שוב נפרע ףהגו במרכז החוק ולרגע, מת עדיין, איננו

, במחציתך שוב להיות ההזדמנות עם, תודה אסירת גם אני אבל, גורם שזה הייסורים את לתאר

 היה שבהקיץ, הגוף תנועות, הפנים העווית, ביותר הקטנים הפרטים עד אותך לזכור, איתך לדבר

 . ששכחתי לי נדמה היה כבר

 



 16 

 פעם כל, לידי רץ אתה, רצה שאני קילומטר כל -נראה בלתי צל כמו איתי אנמצ אתה בעירנות

 .איתי אתה, משפחתי מפגש בכל, בילוי בכל, הים ליד עוברת שאני

 

 לא שאתה החג ערבי ארוחות כל את, החיים כל לי חסר שהיה מה את להרגיש מתחילה אני עכשיו

 לא אתה, בחיי לי צפויות שעוד הציון דותנקו כל את, אותך יכירו שלא שלי הילדים, בהם תהיה

 .בי גאה להיות, בשמחתי להשתתף, איתי אותן לחלוק כדי תהיה

 

 מום בבעלי שדובק חיים יצר אותו. איתו נולדים שכולם האינסטינקטיבי החיים יצר את בי יש

, דםלהתק, להתפתח, לחיות להמשיך עז רצון לי יש, והקשיים, הכאבים למרות. סופניים ובחולים

, עצמי עבור שלמים חיים לחיות צורך לי יש. לאהוב, לעצמי ששמתי המטרות לעבר קדימה לשעוט

 .בעצמך לחיות הספקת לא שאתה מה את גם קצת עוד ולחיות

 

 חדש מה יודע, נמצא אתה בו מהמקום כולנו את רואה שאתה להאמין רוצה אני, שלי אח, לסיכום

 .בחזרה אותנו ואוהב, תמיד אליך לנו שיש האהבה את מרגיש, אצלנו

 אורלי

 )אחותו של אלון(
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 .אלון שלום

 עם כולם נפגשים החברים -אנחנו ובה מזמן לא שנפתחה עצובה מסורת. שוב שלך השנה יום

 .2000 ינואר מאז אותנו שאימצה המשפחה

 

 אתה פתאום. עלייך לכתוב יותר קשה זה. הנייר על הכאב את קצת לשם. משהו לכתוב נתבקשנו

 שאנחנו מכיוון, מתגעגעים שאנחנו רק לכתוב רצינו לא .העיניים מול שלך הכאב את במילים רואה

 או ללכת החלטת למה לשאול רצינו לא .לנו שמוכרות במילים לשים אפשר שאי ברמות מתגעגעים

 .תענה לא שוב אתה -שנה בכל כמו -שהשנה להניח וסביר מאחר, אותך לקחת הוחלט למה

 

 מישהו של סיפורים עליך כששומעים כי. קצת בך להיזכר, החברה כל החלטנו זאת במקום אז

 .מחדש קצת חי אתה כאילו זה, אחר

 

 למותו. 5-כותבים לו חבריו לשירות הצבאי, ביום השנה ה

 הנשקייה של השומר אל מתגנביםו הי ואיך, ביחד פטרול עושים ם היו ה איך נזכר אמבר"

 ."ישן לא שהוא לוודא כדי -עליו וקופצים

 

 80 הצליח הוא. פעמים שיותר כמה ג"המ את לדרוך שינסה לו אמרו המפקדים איך נזכר סמואל"

 "'.ד בכיתה ילדים של משחק היה זה כאילו השיא את לו ושבר בא לוןא ואז, פעם

 

 סיפרת, ...(יותר -כרגיל אתה) שיכורים כהרגלינו והיינו, ממסיבה כשחזרנו, פעם איך נזכרתי אני

 ביקשת. ענתה והיא, לה קוראים איך אותך שאלת. החוצה בדרך אחת בחורה עם שהתחלת לי

 ונישקת אותה תפסת, לך התאימו כך שכל והאומץ באימפולסיביות ואז. נתנה והיא טלפון מספר

 .נענתה, כמובן והיא. גדולה צרפתית נשיקה אותה

 

 להיות אמור היה הוא, התאונה של שבלילה איך נזכר עומרי. עומרי של היה חזק הכי הזיכרון אך

 חבר של הולדת ליום נסע הוא בערב ובשישי. שבת ביום לצפון לאבירן לנסוע שקבעתם. איתך

 הוא -לנסיעה פרטים לקבוע כדי טלפון ממך לקבל במקום, בבוקר בשבת ואז. איתך לצאת במקום

 .התאונה על לו שסיפר מאיתי טלפון קיבל
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 .המר לסוף חזרה מגיעים תמיד בסוף. אלון בך נזכרים איך משנה לא

 

 אנחנו. תחזור לא כבר שכנראה להפנים רק מתחילים לאט כשלאט, אחרי שנים חמש, היום

 שהיא תומכת משפחה מצאנו, כשהלכת שנשאר בחלל כי. מתמיד אלייך קרובים מרגישים

 של תונהבח. שלנו סבתא גם היא, קרובות לעיתים מספר היית עליה, שלך סבתא. שלך המשפחה

, שלנו אמא גם להיות שהפכה, נחמד אמא ואת, וצחקנו הדוד עם ישבנו, והתרגשנו רקדנו אורלי

 מקשיבה והיא. הטובות החדשות ועל שלנו הצרות על לה מספרים. אפשר שרק מתי פוגשים אנחנו

 .הנכון הוא ההיפך ולא בשבילה שם שאנחנו כאילו, שבאנו תודה לנו אומרת בסוף ועוד, לנו

 

. לנו חסר אתה. תדע אחד דבר רק. מזמנך הרבה עוד אקח לא אני אז. אלון עסוק שאתה מניח ניא

 -השמחים האנשים ובקבוצת. שמח בו שעושים אנשים בלי יותר שקט מקום הוא העולם. מאוד

 .המנהיג היית אתה

 

 .קטנה אחת טובה ממש אבקש אני, שמחים שוב פעם מידיי שנרגיש כדי ורק

 .נדע כבר אנחנו -אלון תדאג ואל. חזרה עלינו תחשוב, עליך חושבים חנושאנ הבאה בפעם

 

 

 

 )דברי חבריו של אלון(

 2005ינואר 
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