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סיפור חייו

בן כרמלה ויוסף ,נולד ביום ו' באלול תשל"א ( )26.8.1971בחיפה .אח לבני ולרונית .אייל
למד בבית הספר היסודי "עין הים" ובבית הספר התיכון "עירוני א" בחיפה.
אייל היה תלמיד מצטיין ,פיקח ועל פניו תמיד נסוך חיוך .בבית הספר צוין לשבח על חריצותו
ותרומתו החברתית ,היה אהוב על חבריו הרבים ,והתנדב לעזור לזולת.
כאשר התייתם אחד מבני כיתתו משני הוריו ,הפך אייל את עצמו ואת בני משפחתו ,למשפ־
חתו החדשה של החבר.
אייל נמנה על חברי תנועת "הצופים" ,שבט "העוגן" בקרית שפרינצק ,היה חובב ספורט
וטיולים ,ובעיקר היה נלהב למשחקי כדורגל וכדור-יד .בכדורסל הצטיין במיוחד.
על ילדותו מספרת אחותו רונית" :תמיד היית ילד שובב עם לב זהב ,הילד שכולם רוצים
להיות בסביבתו ,הרבה חברים ,עם הומור בלתי פוסק ,עם חיוך רחב וחיבוק לכולם .ילד
שאוהב את הכול ,את המחר והאתמול .אתה האופטימי הנצחי ,לימדת אותי לראות את חצי
הכוס המלאה ולא הריקה".
אייל התגייס לצה"ל בראשית נובמבר  1989והחל את שירותו בחיל ההנדסה הקרבית .לאחר
אימוני הטירונות עבר קורסים מקצועיים בחיל ,ובשל שביעות רצונם הרבה של מפקדיו ,נשלח
ביוני  - 1991חדור מוטיבציה  -לקורס קצינים .כעבור שנה וחצי יצא לקורס מפקדי פלוגות,
ובמשך למעלה משנה שימש כמפקד לדור הבא של קצינים בצה"ל ,כמדריך בתפקידי מ"מ,
סמ"פ בפלוגת "חרוב" ,ממ"ח וסגן מפקד קורס בבה"ד  .1הוא נשא בגאווה ובסיפוק את
סיכת הקצין המוזהבת.

מרץ  1994השתחרר משירות הקבע בדרגת סגן.
לאחר שחרורו נסע לארה"ב ושהה שם כשנה .הגעגועים למשפחה ולמולדת החזירו אותו ארצה
והוא החל את לימודיו באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע ,לתואר ראשון במדעי ההתנהגות,
ובמינהל עסקים וניהול משאבי אנוש .ב 1997-אייל סיים את שני התארים בהצטיינות .פרופסור
יוסף צלגוב שהדריך אותו ,ציינו כ"יחיד סגולה" והעניק לו ציון  100בתחום שיטות המחקר.
במהלך לימודיו הכיר אייל את אושרית ,אותה נשא לאישה בשנת  1998ויחד הקימו את ביתם
במושב רגבה .כשנה לאחר נישואיהם נולד קורל בנם הבכור ובשנת  2002הצטרפו התאומים,
הבן ריף והבת עופר.
אייל עבד במפעל "מטבחי רגבה" בתפקידי ניהול ,בתחומים שונים .בשלושת השנים האח־
רונות שימש כמנהל חנות המפעל ,ובהמשך כמנהל המכירות של "רגבה" בכל איזור הצפון.
מאמציו ,כישוריו ונועם הליכותיו ניכרו בכל מעשיו וקידמו מאוד את מטרות המפעל.
במקביל לעבודתו ולגידול משפחתו באושר ,התנדב אייל לשרת ימים רבים במילואים כמ"פ
בגבול לבנון ולהגן על הבית .הוא התנדב לקורס מפקדי גדודים וסיים אותו בהצלחה .אייל עלה
בסולם הדרגות לדרגת סא"ל ,ומונה לתפקיד מג"ד בהנדסה קרבית בעוצבת "הבזקה" של
עוצבת "עידן" בפיקוד המרכז.
במהלך שירות המילואים ,ביום כ' בטבת תשס"ז ( )9.1.2007נפל אייל בעת מילוי תפקידו והוא
בן שלושים וחמש וחמישה חודשים .סא"ל אייל קויתי הובא למנוחות בבית העלמין במושב השי־
תופי רגבה .השאיר אחריו אישה ,שני בנים ובת ,הורים ,אח ואחות.
הרמטכ"ל דן חלוץ מציין שמפקדיו של אייל הכירו אותו "כמפקד מצטיין ,שהקרין תחושת בטחון
על הסובבים אותו ,דמות נערצת וראויה לחיקוי בקרב פקודיו ורעיו ...אדם מיוחד בעל רמה
אישית גבוהה ,חם ,אהוד ומסור לסובבים אותו".

 4שנים לנפילתו של אייל  -אושרית
אם היית נותן לי אלוהים
הייתי מבקשת אחת קטנה
תן לי רק  5דקות איתו בחזרה
דקה אחת לומר לו ש...
"אני כל כך אוהבת אותו".
דקה שנייה לומר לו ש...
"לעולם לא אשלים עם לכתו"...
דקה שלישית שעל הבחירה דווקא בו אני כועסת.
דקה רביעית
"שהגעגוע כואב בכל הגוף".
ודקה חמישית כדי לבקש ממך
"אולי תוותר ותחזיר אותו בחזרה"
כשאומרים שהזמן עושה את שלו אני לא בדיוק מבינה למה מתכוונים.
כי עם השנים זה רק נהיה יותר קשה.
יותר קשה לקום בבוקר ויותר קשה להירדם...
יותר קשה לצחוק ויותר קשה להסתיר את הדמעות...
יותר קשה להכיל את הגעגוע שכואב בכל הגוף ויותר קשה גם אבא וגם אמא להיות!
אבל אני בטוחה שמהיכן שאתה לא נמצא...
אתה רואה אותנו ואת החום והאהבה שאנחנו מקבלים
תודה על החיבוק החם של כולם שאתם איתנו ולא נשארנו לבד.
לגדוד המקסים שדואג ומזמין ושואל ומעדכן.
לחברים ולמשפחה שעוטפים בחום ואהבה ,המון אהבה.
ואחרונים זה אמא ואבא שיותר משאני מאחלת שנהיה מאושרים אני
מאחלת לעצמי שתחיו לעד כי מה שאגיד זה אף פעם לא יספיק...
אוהבת אתכם הכי בעולם
אושרית.

ביום השלושים לנפילתו של אייל נפרדו ממנו שלושת ילדיו
קורל ,בן השבע וחצי
"אני מתגעגע אליך מאוד הייתי רוצה שכבר תחזור .שתבוא הביתה בחזרה מהמילואים.
אנחנו מאוד עצובים ואוהבים אותך .זכיתי בחידון צמחים בט"ו בשבט במקום הראשון ובקרוב
נקבל תעודות .אבא ,אני מתגעגע לשחק איתך ולהתאמן איתך בכדורסל ואפילו השבוע ביום שישי
קבלתי את המדליה ממצליח וקלעתי  5סלים שהביאו לנו את הניצחון.
אני רוצה לבלות איתך ושנצא כמו פעם לטיולים ולימי כיף בחלקה ' -הר יללת התנים' .אבא אני
אוהב לשבת מול המחשב שלי ולראות את התמונות ובמיוחד את התמונה שלי ושלך מאילת .אני
גם אוהב לשבת עם אמא ולשיר את השירים של עידן רייכל  -שירים שאתה אוהב .אני נורא רוצה
שתחזור ואני מתגעגע מאוד".

אוהב קורל...

ריף בן הארבע
"לאבא ,אני אוהב אותך מאוד מאוד .אני כבר רוצה שתדביק לי את המשאית
חיילים ואני רוצה שתסיע אותי באוטו שלך לבקר את כל החיילים .אבא ,אני רוצה
שתהיה חי ואני אוהב אותך מאוד מאוד עד לשמיים".

עופר בת הארבע
"לאבוש שלי ,שלא תמות יותר בכלל .שתקח אותנו לפריס באוירון .אני אוהבת
אותך מאוד מאוד אני רוצה שתחבק ותנשק אותי וכבר תבוא הביתה".

״אבא ,חבר אמר לי לכתוב שיר עליך
על כל מה שראיתי בפניך
על השלווה ללא מילים
הניחוחות והצלילים
הכל היה כל כך יפה בעיניך
אבא ,זוכר את השבילים לבית הספר
את כל המנגינות מתוך החדר
כשהקשבת איך אני שר
עם המבט המאושר
והחיוך המתחבא בין שפתיך
אבא ,על הדרכים שכה אהבת לטפח
אני הלכתי וניסיתי לנצח
ולא תמיד הבנתי איך
כי לא הכל הולך
אני שונה ממך אבל מאד כמוך

אבא ,הבית הישן מזמן איננו
עברנו ,התקדמנו ,השתנינו
וממלאים את החסר
בפרצופים דומים יותר
למה שכל אחד חשב שחסר לו
אבא ,על הדרכים שכה אהבת לטפח
אני הלכתי וניסיתי לנצח
ולא תמיד…״
שירו של שלומי שבת

