מי עמי

¢טולטול¨ כבר מתגעגעים¢
טל אלון ז¢ל ממושב מי עמי נהרג בשבת בשיטפון בנגב ¬ השבוע בבית הספר הדמוקרטי¨ שם למד¨ ספדו לו∫ ¢אדם עם מחשבות
טובות וכוונות טובות ¬ כואב שאדם כזה מדהים ומקסים אבד לנו¢

❘ 34

❘

18Æ5Æ≤∞∞7

❘ אמצע חדרה

❘

¬ צילום רפרודוקציה

"תהיו חזקים .תעזרו לכולנו לעבור את התײַ
קופה" ,כך ביקש רלף אלון מחבריו של בנו ,טל
אלון ז"ל ,שנהרג בשיטפון בנגב ביום שבת האײַ
חרון.
לבית העלמין הקטן במושב מי עמי הגיעו
מאות צעירים ,חבריו של טל מהצבא ומבית
הספר הדמוקרטי בחדרה ,חברתו ליאת ובני
משפחתה ללוות אותו בדרכו האחרונה .רבים
פרצו בבכי קורע לב כשרלף קרא בקול מרוײַ
סק את הקדיש.
"היית ממלא את החדר עם חיים וחיוך",
אמר האב בהספד" .אהבת את הטבע והטיוײַ
לים והיית רציני בעבודה .לא לקחת טיול
לפני שבדקת את המסלול קודם".
יותם ,מטפס נוסף מחדרה ,שהיה עם אלון
באותה שבת נוראית ,משחזר" :בשעה 09:00
בבוקר כבר היינו מוכנים לסנפלינג .מזג
האוויר היה יפה ,היה חם ונעים ולא חששנו.
בדקתי באינטרנט יום וחצי לפני כן ,ואני זוײַ
כר שהיה כתוב שיהיה גשם מקומי .דרור קורן
ז"ל ,שהיה איתנו בטיול ,הוא אדם מאוד פדײַ
נט .הוא פתח מפות ודיבר עם כל מי שהוא היה
יכול לפני הטיול .סמכתי עליו בעיניים עצוײַ
מות".
וכך יצאו השישה לטיול שהסתיים באסון
נורא .לקראת השעה  ,13:00כשהחבר'ה התײַ

טל אלון ז¢ל¢ Æמזג האוויר היה נעים¢

קינו חבלים כדי לגלוש על צוק ,הם הבחינו
במשהו שאינו כשורה" .ראינו שבאזור מסוים
לידנו זורמים המון מים עם בוץ .ידענו שמײַ
שהו לא טוב קורה סביבנו ,אבל לא ידענו מה

לעשות ואיך לעזוב את המקום" ,מספר יותם.
"פקח שעבר באזור התחיל לצעוק לנו שנצא
מהאזור כי יש סכנה .אז שאלנו אותו איך אפײַ
שר לצאת .השתגענו מרוב לחץ".
וכך ,בתוך דקות ,מפל אדיר של מים ובוץ
דהר בעוצמה לעברם של טל אלון ,נועה
שפירא ,דרור קורן ועמית גוטליב – כולם היו
בני  23במותם.
טל ,בנם של רלף ולינדה ,אח לדנית וקײַ
רן ,היה שובב גדול .אחת המורות שלימדה
אותו בבית הספר היסודי סיפרה איך היתה
צריכה לשלוף אותו ,בכל פעם ,מתחת לשולײַ
חן בכיתה ,שם היה מתחבא .בכיתה ט' הוא
הגיע לבית הספר הדמוקרטי בחדרה ושם
פרח" .טל הפך במשך ארבע השנים שלמד
אצלנו לבחור שאהוב על כל התלמידים והײַ
צוות" ,מספר רני אברמוביץ' ,מנהל בית הסײַ
פר" .היתה לו יכולת מיוחדת ליצור קשר עם
כל סוגי האוכלוסייה .הוא עבר תהליך מרתק
של התקדמות והתפתחות ושמר איתנו על
קשר גם במהלך השירות הצבאי וגם אחריו.
טל היה אדם עם מחשבות וכוונות טובות ,ובײַ
גלל זה כואב שאדם כזה מדהים ומקסים אובד
לנו".
דרור זמרי ,שהיה החונך האישי של טל,
מספר" :טל בשנתיים הראשונות העדיף להסײַ

תובב מחוץ לכיתה ,כשהוא שומע מוזיקה,
בעיקר רוק כבד .הרוקיסטים נראים בדרך
כלל מפחידים ,אבל טל היה בדיוק ההיפך,
נער עדין עם שיער ארוך ולב רחב .שכשהוא
היה מחייך ,הוא היה עושה לך את היום .כעײַ
בור שנתיים החליט טל להתמקד יותר בליײַ
מודים .וכשהוא החליט ללכת על משהו ולהײַ
גיע איתו להישגים ,הוא ידע להצליח בכל
משימה .דוגמה טובה אלו בחינות הבגרות
בהן עמד בצורה מעוררת כבוד".
את שירותו הצבאי העביר בנח"ל ,ולאײַ
חר השחרור בילה בהודו כמעט שנה .הוא
עבד כמאבטח טיולים ,צבר ידע וסיפורים
ועשה הסבה מקצועית והפך להיות מדריך
טיולים.
"טולטול" ,ספדה לו חברת המשפחה ציפי
צבר" .אתה שתית את החיים מכל כיוון אפשײַ
רי .איך היינו גאים בך כשהתגייסת ,איך
היית יפה במדים .לפני כמה חודשים התגלגײַ
לנו מצחוק כשחיקית קבוצה של נערות שהײַ
דרכת .אוהבים אותך ,ילד ,וכבר מתגעגײַ
עים".
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