




מפגש בישול לזכר

ל"זאילון יעקב הורביץ 



ילדות

להורים מנדי ומשה חיים  , (3.11.1981)ב "בחשוון תשמ' אילון נולד באלוני הבשן שבגולן ביום ו

. ברקת ובנימין, טל, אוריה, אריק, אדוה, אח של מאיה, ילד שני להוריו(. ל"ז)

והמשיך עד תום לימודי היסוד בבית הספר  ', בקשת עד כיתה ג" הצבי"הוא למד בבית ספר יסודי 

.  בחיספין" גולן"היסודי 



על הילד שהיה

כבר אז הוא קיפץ  . הפרות והצמחים, הוא אהב להסתובב בין הכבישים, אילון נולד באלוני הבשן

.  ילד שמח וחברותי. בשבילים וגם ביניהם

זה לא  " אורי"למרות שאימץ לעצמו חבר דמיוני , כששניים מבני גילו עזבו הוא סבל מאוד מחוסר חברה

למרות  . סוף סוף היו לו חברים ומיד התחבר״ מספרת אמו. ״כשהגענו לנוב הוא ממש פרח. הספיק

לא השקיע יותר מידי בלימודים וגם לא  , תלמיד טוב. היותו קצת קופצני הוא ידע לרסן את עצמו ולהירגע

.  וויתר על חוויות והרפתקאות





תחביבים ותחומי עניין

בישיבה התיכונית הוא השתתף בחוג לכתיבה יצירתית  . מגיל צעיר אילון הירבה לקרוא והירבה לכתוב

כלי  -שר וניגן בחצוצרה , קרא שירה, כתב שירה, אילון אהב שירה. בהנחיית המשורר יונדב קפלון

לאורך השנים כתב בנוסף לשירים גם התייחסויות  . נשיפתי להוויית נפשו הזכה-הביטוי הנשמתי

במקביל ללימודיו בבית הספר היה חניך ובהמשך מדריך מסור  . ואף סיפורים קצרים כתב, לדברי תורה

או להאזין, בשעות הפנאי אילון הירבה לטייל ולבלות עם חבריו הרבים. ואהוב בתנועת בני עקיבא

.למוזיקה המגוונת שאהב



ל"לפני הגיוס לצה

"  הישיבה לתורה מנהיגה"לאחר מכן למד תורה בישיבה הגבוהה . בחספיןבתיכון למד בישיבה התיכונית 

הוא למד בישיבה . הישיבה עברה לירושלים ואילון המשיך ללמוד בה בירושלים, כעבור שנה. בקצרין

.  ל"שנתיים והתגייס לצה



ל"הגיוס לצה

(.פלוגת הנדסה)ן"בפלחה, הוא שירת כלוחם בחטיבת גבעתי. ל"אילון התגייס לצה, 22.11.2001ביום 



השירות הצבאי

שב אילון לפלוגת ההנדסה  , בהמשך. אילון עבר קורס מפקדי כיתות ולאחריו נשלח לפקד על טירונים

.  ובמהלך שירותו התקדם לדרגת סמל ראשון





מועד הנפילה

במהלך תרגיל משולב סמוך ליישוב . בתאונת אימונים, (2.2.2004)ד"בשבט תשס' אילון נפל בתרגיל בי

.בו היה אילוןההאמריפ 'ש מחץ בטעות את ג"ברוכים בצפון הגולן נגמ

. היה בנופלו22בן 



הספדים

נדירים הם המקרים בהם יכול רב להגדיר כבר  : "ספד לו, רבו של אילון בישיבה הגבוהה, הרב שמעון אור

....  בשלבי הלימוד הראשוניים את הציפייה שהוא מצפה מתלמידו שיחדש מעבר למה שניתן לו על ידו 

מתוך חשיפת אישיותך את מבנה נשמתך באופן גלוי מעבר  , אצלך התגלתה ציפייה זו באופן מיוחד

...לרמת היחסיות הרגילה 

המוות מעמעם את מניעות  . אני יכול לומר לך מה שלא יכול הייתי לומר בחייך, לאחר מותך, עתה

,  ההקשרים הנפשיים שבנינו והכמיהה והציפייה למימוש. המציאות ומאדיר את הערך התורתי הנקי

,  דווקא כשקיבלתי את ההודעה על מותך. הופיעו לצערי בשיא עוצמתם דווקא בזמן ההודעה על מותך

".כמו השראה של שכינה-עד כדי כאב של חידלון , עלתה לשיאה תכונת תורתך כממשות עצומה



הספדים

על קיר  . שלך הוא–חדר אחד בלב שלי . אילון: "אחותו, במלאת עשר שנים לנפילת אילון כתבה מאיה

שאתה שומע דרך האוזן  , ומוזיקה חדשה, מוזיקה ששמעת ואהבת, מוזיקה ישנה, אחד מיליון דיסקים

,  קבצים שונים, קודש, ועל קיר אחר ספרים תורניים כאלה ואחרים. שלי או שאני שומעת דרך האוזן שלך

בקיפיזשולח קדימה רגליים , ואתה יושב באמצע על כורסה עתיקה ונוחה. מדע בדיוני ועוד, ספרי שירה

..."אולי תחזור , עוד מעט עשור. מרופטות וכולך מרוצה



הנצחה

:אילון מונצח במספר דרכים

(  אביו)ש אילון יעקב ומוישה "קהילתי של חלוקת מזון למשפחות נצרכות בגולן ע-משפחתי-עצמאיפרוייקט•

ל "הורביץ ז

,  מזרח ליישוב מיצר-מדרום, שופץ מעיין טבעי בגולןנובביוזמת חבריו של אילון מחטיבת גבעתי וממושב •

אילון יעקב –ה "אי)ה "נקרא עין אי, שהיה לאתר טיולים פופולרי, המקום המשופץ. סמוך לגבול עם סוריה

(הורביץ

טיול בגולן לזכרונובעורכים אנשי , יום הולדתו של אילון, בחשוון' מדי שנה בו•

רוהט ביוזמת המשפחה, רבו של אילון, בחיספיןבית המדרש הצמוד לבית הרב אגוזי •




