איך זה שכוכב אחד נופל?
אמנון דן הגיע לאילות לפני יותר משלושים שנה ,עם אחד הגרעינים הראשונים
של אילות ,גרעין "עילום".
לאחר שנים של התאקלמות נישא לדניאל ,שבאה אלינו משוויץ ,כמתנדבת.
לזוג נולדו  3ילדים ,שהבכור בהם הוא אלעד ,שנולד בדצמבר שנת .1980
אלעד גדל ככל ילדינו ,עם המאפיינים של היותנו קהילה קטנה כאן ,בקצה
המדבר – ועם השונה והמיוחד לכל ילד ובן משק:
פעוטון וגן ילדים ובית ספר מקומי ,ואחר כך השתלבות בבית הספר האזורי –
בצד הטיולים בוואדי האבנים ,הטיפוס השנתי על הר השחמון להדלקת לפידי
החנוכה ,והגיחות הרבות לים סוף – לצלילה מתחתיו או לשחייה ושיט מעליו.
המדבר משמר את היופי ,ואלעד גדל ונהיה לילד יפה תואר וברוך כשרונות –
אח לבועז שמנגן ושר ולאחותו דורין שמזמרת גם היא.
ואילו הים משמר את החברות – ולאלעד היה ים של חברים ,שרובם נאספו כאן
היום.
בתום לימודי התיכון התגייס אלעד לצנחנים ,ועשה חיל בשירותו הצבאי .אלעד
היה חניך מצטיין ואף זכה ל"אות כומתת המפקד".
אך עוד לפני הגיוס לצה"ל נפשו נקשרה בסיון ,שהגיעה לאזורנו עם פליטי
הקטיושות שנפלו על צפון הארץ בתקופת מבצע "ענבי זעם".
הזוג הצעיר התיישב לאחר תום השירות הצהל"י בחיפה והחל בשלב הלימודים
האקדמיים .אלעד סיים לפני מספר ימים את המכינה ללימודים באוניברסיטת
חיפה ,והתעתד להתחיל בלימודי ביו-טכנולוגיה באוניברסיטה ,בסתיו הקרוב.
מותו קטע את התוכניות...
האסון של נפילת אלעד בקרב בלבנון הוא משהו שעוד איננו מצליחים לתפוס
ולהבין; לא הוריו ,לא אחיו ואחותו ,לא הסבא ושתי הסבתות שבארץ ובשוויץ,
לא כל יושבי הקיבוץ הזה ,שאלעד הוא בן המשק הראשון שלו הנופל בקרב –
ולא כל חבריו הרבים מספור.
איך זה שכוכב אחד נופל?
ישראל נהרי חבר קיבו אילות

בן אילות
בן אילות נולד בבית חם ואוהב.
בן אילות גדל בקיבוץ תומך ומעניק –
והוא סופג ומקבל את כל טוּב הלב
שהוריו הפרטיים והוריו הקיבוציים
יכולים להעניק לו.
בן אילות ,מצליח ,ללא כל קושי
להכפיל בתוכו את כל טוב הלב הזה,
כל אהבת הזולת ,היכולת לקבל את האחר
וכל אהבת החיים.
בן אילות הוא תמצית מרוכזת של כל הדברים הטובים של אנשי אילות.
אלעד הוא בן אילות.
אלעד הוא הדגם המייצג ביותר של בני אילות -
עם טוב לב אין סופי ,חן רב וחיוך כובש שמתחיל בעיניים וגולש עד הלב.
מקבל את החיים בהבנה ובאופטימיות.
תמיד מוכן לעזור.
תמיד מוכן להתמודד מול הקושי.
אלעד הוא כל זה ועוד...
אלעד הוא שלנו.
פרופסור אסא כשר אמר פעם שלתת לאדם יקר חיים בלבנו – פירושו
לתת חיים בעולמנו:
לערכיו
למידותיו
להליכותיו
דניאל ואמנון ,זכינו לגדל לצדכם את אלעד בבית החם הזה.
ביחד נשמור את זכרו בלבנו לעד.
רוז'ה פולצ'ק
מזכיר אילות

