




לזכרבישולמפגש

ז״לגלראייל



ילדות

.ואח לרן ולשרון, בן בכור להורים רותי ואברהם, בגבעתיים19.9.1963אייל נולד ב 

.עברה המשפחה להתגורר ברמת גן7כשהיה בן 

וכבר כשהיה צעיר התגלה כתלמיד בעל יכולות לימוד , "עתיד"ס היסודי "אייל למד בביה

.  ביחד עם חוש הומור רב, חוש טכני מפותח, גבוהות

ע "את האהבה שלו לעולם הטכני ולנושאי הטיסה הוא הביא לידי ביטוי בבניית טיסנים בגדנ

,  רמת גן" אורט"את לימודי התיכון סיים אייל במגמת חשמל ואלקטרוניקה בבית הספר . אוויר

.כתלמיד מצטיין





שהיההילדעל

".בראשית"במסגרתה הצטרף לגרעין , אייל התחנך בתנועת הנוער השומר הצעיר

שם למד להכיר  , "סאסא"את מחצית השנה הראשונה בילה במסגרת הגרעין בקיבוץ 

תקופה זו הייתה בעיניו כתקופה בעלת הזיכרונות היפים ביותר , ולאהוב את חיי הקיבוץ

.מנעוריו



ענייןותחומיתחביבים

הפך מחניך למדריך ואף בחר  , לימים". השומר הצעיר"אייל היה חבר בתנועת הנוער 

מדריכו בתנועה . ל"לפני גיוסו לצה, סאסאת במסגרת התנועה בקיבוץ "להתנדב לשל

גם משום שידע להסתיר , לא רבים הבחינו בזאת... אייל היה רגיש עד מאוד: "סיפר עליו

עלה בתבונתו  , ללא ספק... 'וכוהתבדחות , זאת בכישרון רב בדרך של שנינות לשון

. שמר בנאמנות על הצניעות האופיינית לו, עם זאת. ובתכונות נוספות על בני גילו

חיממו את הלב וזיכו אותו בהערכת חבריו  , מעורבותו בנעשה והאכפתיות שגילה

..."..לקבוצה



ל"לצההגיוס

.  84סיים את הקורס במגמת מסוקים ביולי , התנדב אייל לקורס טייס1982בשנת

, שם פגש לראשונה את אשתו לעתיד, 123את תחילת דרכו בחיל האוויר עשה אייל בטייסת 

. אורלי

בהמשך לאחר הפגנת רמת טיסה ומילוי תפקיד טובים מאוד החליף את תפקידו למסוק 

.שרותושם גם הוצב להמשך 118את החלפת התפקיד ביצע בטייסת . היסעור-המתקדם



ל"לצההגיוס

שנה לאחר מכן . נשא אייל את אורלי לאשה ויחד עברו להתגורר בבסיס תל נוף1988בשנת 

קידמו אותו , לאחר עזיבה מוקדמת של מפקדו. ח"החל לשרת כקצין מדור מסוקים באמל

.לתפקיד ראש מדור, בצורה שלא אופיינית בגלל גילו הצעיר

.2000יסעור פרוייקטח היה ממייסדי ומובילי "במסגרת תפקידו באמל



הצבאיהשירות

.החל בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב1991בשנת

על אהבתו הרבה למשפחתו . שנים נולד בנו יהונתן3לאחר . באותה שנה נולדה בתו דניאל

. ניתן היה ללמוד מהדרך בה נהג לדבר עליהם הרבה

(.תעודה אותה לא זכה לקבל בחייו)1995את לימודיו סיים אייל בהצטיינות בשנת 



הצבאיהשירות

תפקיד אותו  , בסיום לימודיו החל בתפקיד ראש מדור מסוקים ותובלה במחלקת קצינים

שנות שירותו הצבאי אייל היה מהחזקים והבולטים בארגון ותכנון אירועים 6לאורך . אהב

תמיד , לא כועס, תמיד חידות ובדיחות, תמיד עם חיוך. ומסיבות של הטייסת ושל הבסיס

.תמיד יודע להביע דעה ולגלות הבנה ובקיאות בכל נושא שבעולם, צוחק ומצחיק





הנפילהמועד

מספר שניות לאחר ההמראה התרסק המסוק על צלע , במהלך טיסת אימונים31.3.1996-ב

.אייל ניספה יחד עם עוד שישה חיילים. הר במדבר יהודה מסיבה לא ברורה

.בקרב חבריו ובטייסת, מותו הותיר חלל גדול במשפחתו

.נקבר בבית העלמין הצבאי קריית שאול



הספדים

ברכה אחרת , כל בוקר, כל יום, השבוע, פותח את היום, ראשון בעבודה: "מפקדו סיפר עליו

, שעות של דיונים, לעולם אינך צפוי, תמיד מפתיע, תמיד מגוון, מיוחדת פותחת את היום

והיו  ... תמיד צוחק ומצחיק, מלא חידות ובדיחות, תמיד מחייך, ואף פעם לא כועס... נסיעות

תמיד ידעת להביע  -התווכחנו , על כל נושא שבעולם דיברנו... גם שיחות חולין ארוכות

..."לגלות הבנה ובקיאות אינסופית... לאמרתמיד ידעת מה , דעה



הנצחה

גלראיילמשעול

רעותמכביםמודיעין




