
28.11.21 

 טקס חנוכת המסלול לזכר דרור  בברי אילאיל ד

 

נמצאת   את  איתכם  אני  לתאר  ומתקשה  הזה  הנפלא  במסלול  היום 

את   דרור  החל  העמק,  שבילי  בין  הזה,  במקום  ההתרגשות.  גודל 

ישראל.  מדינת  למען  והפעלים  השנים  רב  שירותו  ואת  חייו    מסלול 

מאד   מחובר  היה  כאן,  וגדל  נולד  העליון,  דרור  לגליל  לקיבוץ, 

ולטבע ילדותו  ,לאדמה  נופי  את  מאד  ולחוה    .ואהב  ז"ל  בן לשלמה 

     כאן בקיבוץ.  גרים תבד"ל. אח לעוזי, אורית וזיו ש

 

בחייו,  דרור   שנים.  ארבע  לפני  בפתאומיות  שנים    27הקדיש  נפטר 

המדינה, קשר את גורלו בגורל המדינה וזכה    לשירות צבאי ולבטחון

ב שירת  הוא  ביותר.  והרגישים  המרכזיים  במקומות  סיירת  להימצא 

 מערך המבצעים המיוחדים של חיל המודיעין.  מטכ"ל וב

כאןשהערכים   המורשת    דרור  ספג  בלב  נטועים  בו,  מושרשים  והיו 

 .ששאף להנחיל לבני הנוער

וגם לאחר שח נוער,  במהלך כל שנותיו בצבא  רורו, סייע דרור לבני 

ודח משמעותי  לשירות  בדרכם  אותם  רבים  ף  לחיילים  עוגן  היה 

המבוגר   ואת  ומופת  אות  בו  שראו  הדרך  במהלך  פיקד  עליהם 

 שמאמין בהם.  

ערכים כמו  דרור היה אוהב אדם, דוגל בעשיית הטוב. צנוע כל כך.  

יושרה,   אמינות,  נתינה,  מנהיגות,  אישית,  ארץדוגמה  ודרך  ,  ענווה 

המסלול,  כאן  להם  שמשולבים פועלו.    לאורך  בכל  לרגליו  נר  היו 

וניקיון   לה    -טוהר  וכפי שקרא  לדרור.  הנפלאה שהייתה  זו התכונה 

"הטוהר   וחברו,  רבות  שנים  משך  דרור  של  מפקדו  שהיה  יורם, 

 שכן דרור שבה בתכונה זו את סובביו.  -המדבק"  

 



דרך מסלול זה  , שחנוכת המסלולביום מיוחד זה של    שלי  ה משאלה

ויאירו   הארץ    אלו ערכים  ינחו  מבני  וטובים  רבים  של  דרכם  את 

כל הטוב שהמסלול יכול  ימצא בו את  ,  הזהשהנוער הנפלא    ;ובנותיה

 , ללכת  יבחר  דרכומסלול בחיים ואת המצפן לכל  לו, להעניק 

ולחיים    מסלול שעובר דרך ההכנה הפיזית והמנטלית לשירות הצבאי

 ולחוסן,    לפרואקטיביות, לאופטימיות  מסלול המובילבכלל, 

להצ בדרך  משמעותי  לכלי  דרור  של  המורשת  תהפוך  לחתם  ובכך 

 של בני הנוער. 

 

לגורמים המשמעותיים שתרמו להקמת    אני מצטרפת לתודות של שי  

, שאפשרתם  לחברי הקיבוץמבקשת להוסיף תודה גדולה  והמסלול  

לשי זיו, שחקן הנשמה    מיוחדתתודה    החשוב הזה לקום כאן.  למקום

עם    הענק, שהגה, יזם, ביצע, וחי את הפרויקט הזה בכל דקה ודקה,

ופתרונות שמצא, בלעדיו    פור אינס  לא    המסלול משוכות בדרך  ודאי 

 היה נולד.  

   

מבקשת   ונעמהלבסוף,  אלה  מאיה  ובשם  דרור    , בשמי  של  הבנות 

לושלי,   היקרים לפנות  הנוער  ה  -קיבוץ  ב  בני  שהמסלול  פלא  נזכרו 

כדי  ם הטוהר שקיים בכל פינה בו,  שמרו עליו ע  נועד עבורכם,הזה  

האמינו    בדרך  שיוכל לשמש אתכם תכוונו.  אליה  כל מטרה  להשיג 

 בעצמכם ואין ספק שתשיגו תוצאות. 

 .לכולכם  חג שמח

    


