מפגש בישול לזכר

דור דרעי ז"ל

ילדות
דור נולד בירושלים ביום י"ג בתשרי תשנ"ו ( ,)7.10.1995ואת שמו בחרו הוריו כחיבור
שמותיהם – דוד ורונית .דור היה ילד רביעי להוריו ,אח של שימי ,אביחי וזוהר.

דור גדל בירושלים .הוא למד בבית ספר יסודי גילה ד' והמשיך לתיכון המקיף בגילה,
מגמת אלקטרוניקה.

ילדות
מתחילת לימודיו הוא היה תלמיד שובב ולא חרוץ במיוחד ,העידו ההורים .רק בסוף

החטיבה זה השתנה ובכיתות י"א וי"ב דור כבר הפך להיות תלמיד חרוץ ומצליח" .בבית
הספר הצלחת לתמרן בין כל כך הרבה" ,סיפרו בני המשפחה" ,לימודים ,פעילויות
חברתיות ,משלחת לפולין ,עבודה וחברה מדהימה .עם זאת נשארת ילד נעים ,מהמם,
מקסים .לא איבדת את הצפון לרגע וידעת מהן המטרות החשובות בחיים".

על הילד שהיה
מגיל צעיר דור היה שובב גדול ,כדברי הוריו .הוא מאוד אהב אתגרים ואהב להשיג את

שרצה בכוחות עצמו .דור גם היה נער נדיב מאוד וכוח עזר משמעותי בבית ,מי שתמיד דאג
לכולם והעריך את משפחתו יותר מכול" .ערב שבת בלי דור היה משעמם" ,אומרים ההורים.
"היית סוג של טורנדו בבית .מהרגע שנכנסת כולנו עמדנו על הרגליים .צחקת ,דיברת,
צעקת ,שרת ולרוב הצחקת את אימא עד חנק .הטרפת אותנו מאהבה ומגאווה".
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גיל ההתבגרות
לדור היה קשר טוב מאוד עם הוריו ועם אחיו .אמנם עד גיל חמש-עשרה הקשר לשני אחיו

הגדולים היה מרוחק למדי בשל פערי הגיל ,ארבע-עשרה שנים מהבכור ושתים-עשרה שנים
מהשני ,ודור היה "במחנה אחד" עם זוהר ,הגדול ממנו בשש שנים ,אולם משבגרו כולם היחס
השתנה וכל הארבעה הפכו לחברים טובים ,מלווים אחד את השני ותומכים אחד בשני.

גיל ההתבגרות
בתיכון הכיר דור את אלינה ,שהייתה לחברתו האהובה" .שנתיים היינו יחד" ,סיפרה אלינה,

"היינו ידידים מאוד טובים .תמיד ניסיתי להיות שם בשבילו כידידה .תחילה סירבתי לו ,אבל
הוא לא ויתר ובסופו של דבר האהבה הייתה עצומה" .הם היו זוג מיוחד ויפה ,כדברי הוריו של
דור" :היא שקטה והוא שטותניק".
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תחביבים ותחומי עניין
דור היה ילד של מגרש ,סיפרו הוריו ,שעל אף היותו אסתמטי התנסה בכל סוגי הספורט –
אופניים ,כדורגל ,כדורסל ,ריצה ועוד  -ותמיד הצטיין .בבית הספר היסודי הוא הכיר את

גיא ,שהיה לחברו הטוב ביותר .כשהשניים היו בכיתה ו' לקח אותם אביו של גיא לרוץ
באצטדיון גבעת רם ,ומאז הם רצו – החוויה השבועית שלהם הייתה הריצה ,ובסיומה נהגו
לקנות בורקס גבינה מכסף שחסכו .גיא סיפר שדור נולד עם כישרון לריצה ,דבר לא מנע
ממנו לרוץ ולא פעם קרה שגיא ,שהוא זה שחשף את דור לעולם הריצה ,לא עמד בקצב

שלו.

תחביבים ותחומי עניין
בנוסף לספורט דור התעניין מאוד בכלי נשק ובתיאורי קרבות .כמו כן היה משוגע על
מכוניות .תמיד סבבה אותו קבוצה של חברים קרובים ,שהחברות ביניהם הייתה מלאה

נתינה ,הערכה וכבוד .דור ,הדברן ובעל כושר הארגון ,היה מסמר החבורה שארגן את
הטיולים ,את הבילויים וגם את האתגרים .פעם למשל יצא עם חברים לצפון למין טיול
הישרדות ,כולל שינה באוהל בשטח ובלי שיידעו מראש מה יאכלו ומתי.

לפני הגיוס לצה"ל
לקראת סוף התיכון הצטרף דור לאימוני הכנה לצבא של עמותת "אחריי!" המדריכים
בעמותה סיפרו על נער חזק מבחינה מנטלית ופיזית בצורה יוצאת דופן ,והדגישו איך דור
תמיד עזר והוביל את כל הסובבים אותו ,דחף ודרבן את חבריו למצוינות .דור לא הסתפק
בקבוצה ועשה הכנה לצבא עם מאמן כושר אישי .מהאימונים הוא חזר לעתים פצוע ועם

שריטות בכל גופו ,אבל מאושר מהאימון ומהתקדמותו .בתום התיכון דור שקל להמשיך
לכיתה י"ג במסלול אלקטרוניקה .הוא התייעץ עם אביו ואחרי מחשבה החליט להתגייס
מיד .הוא ביקש להגיע ליחידת עוקץ ,יחידת הכלבנים של צה"ל ,לאחר שכמה שנים קודם
לכן התפתחה אהבתו הגדולה לכלבים כשאחיו שימי הביא לבית גור לברדור.

הגיוס לצה"ל
ביום  19.11.2013התגייס דור לצה"ל .הוא החל גיבוש ביחידת עוקץ ,הצליח מאוד
בחלק הפיזי אך לבסוף לא התקבל .דור רצה מאוד לצאת לגיבוש נוסף ,אפילו נסע

במיוחד למחנה כדי לנדנד למפקדים ,אך הדבר לא נסתייע והוא שירת כלוחם בחטיבת
חיל רגלים "כפיר".

השירות הצבאי
דור השתלב בחטיבה ובלט כחייל חדור מוטיבציה .חבריו לשירות סיפרו על יכולתו ,על
תמיכתו בכולם ודאגתו לכולם" .התעלית על עצמך ועזרת לחבריך" ,כתבו בני

המשפחה" ,קידמת אותם ,תמכת בהם ,שימחת ,היית לעזר ובעיקר התנהגת כחבר
אמיתי וכלוחם למופת .כבר אחרי שמונה חודשי שירות הוכרז דור כמצטיין חטיבתי
בכושר גופני .בבוחן מסלול הוא השיג את התוצאה השנייה בטיבה בתולדות החטיבה
ובתום המסלול ,במחצית  ,2014נשלח לקורס מפקדי כיתות.
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מועד הנפילה
בחודש יוני  ,2014אחרי שמחבלים חטפו ורצחו שלושה צעירים בשומרון ,התגבר ירי
רקטות מרצועת עזה לישראל ,ובעקבות כך יצאה ישראל למבצע "צוק איתן" נגד החמאס
ברצועת עזה .המבצע החל ב 8.7.2014-בהפצצות מהאוויר ,וכעבור תשעה ימים החלה

כניסה קרקעית של יחידות צבא לרצועת עזה על-מנת לטפל במוקדי הירי ובמנהרות
הטרור ,משימות שבוצעו עד תום המבצע בסוף חודש אוגוסט .יחידתו של דור נשלחה
מקורס המ"כים להשתתף במבצע.

מועד הנפילה
דור נפל בקרב במבצע "צוק איתן" ביום א' באב תשע"ד ( )28.7.2014כאשר חדרו לארץ
כ 13 -מחבלים דרך מנהרה ותקפו את עמדת השמירה שלהם באזור נחל עוז .בסיום
האירוע בוצע נסיון לחטיפת גופתו של דור ע"י אחד המחבלים שזוהה ע"י שני החיילים
שהיו במגדל השמירה שפגעו במחבל החוטף שהותיר את דור שרוע כחמישה מטרים

מחוץ לשטח העמדה ובכך מנעו את חטיפת גופתו .דור וחבריו מנעו את כניסתם של
המחבלים לאיזור המאוכלס בנחל עוז ובכך מנעו אסון כבד .דור היה בן תשע-עשרה
בנפלו .הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ,ירושלים.
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הספדים
על מצבתו של דור כתבו אוהביו:
"החיוך ,הנחישות והגבורה ילוו אותנו בכל דור ודור".

הספדים
ספדו בני המשפחה:
"דור שלנו .הצטרפנו למשפחת השכול ,המשפחה שכולם מתרחקים ממנה .כל כך
מפחדים מהמקום הזה ,מהרגע הזה ,אבל לצערנו לא הצלחנו להתחמק והשכול לא דילג
עלינו  ...חשוב לנו שכולם ידעו איזה עילוי היית .היינו מתפללים שהבנים שלנו יהיו כמוך.

צפינו בך גדל מילד קטן לגבר אמיתי ,משקיע ,מצליח ,מצטיין ,מתחשב ,אוהב ונאהב.
כליל השלמות .לא סתם אומרים שאלוהים לוקח את הטובים ביותר אליו .רק כשזה מגיע
אליך באמת ניתן להבין את המשפט הזה .אתה באמת ובתמים היית הטוב ביותר ...

הספדים
ספדו בני המשפחה:
נסיך שלנו ,נותר לנו רק לקוות שאתה יודע כמה אנחנו אוהבים אותך ,מעריכים אותך ,גאים
בך ,סוגדים לאדמה שעליה אתה עומד ושברגעים אלו בה אתה נטמן .עשית אותנו למאושרים
במשך תשע-עשרה שנות חייך ,ועל כך אנו מודים לך .יש לנו רק בקשה אחת ,תן לנו סימן

שאתה יודע כמה אהבה יש סביבך ,תן לנו סימן שלא סבלת ,שלא פחדת ,שלא כאב לך
ברגעיך האחרונים ,שהיית גיבור אמיתי כמו שרק אתה יכול להיות  ...דור ,תדע תמיד ,בכל
דור ודור ישמעו עליך .למשך דורי דורות ידעו מי היה דור דרעי .והאחיינים שלך יזכרו אותך יפה
תואר ,אדם כיפי ,מושלם ומודל לחיקוי ,כי זה מי שאתה .אוהבים אותך עד כלות נשמתנו".

הנצחה
• בן שנולד לאחיו של דור נקרא על שמו – לידור.
• אור לוי ,חבר של דור ,כתב לזכרו את השיר "לא הזמן שלך" והוא מבצע אותו ללחן
של אור בן עמי .מתוך השיר ... " :ילד של אימא גיבור המשפחה  /אל תלך זה עדיין
לא זמנך  /תחזור אלינו עם חיוך תמיד  /תאמר מבטיח אני פה לעולמים / .הולך

ברחוב רואה דמותך בין אנשים  /רץ וצוחק מדלג בין הפרחים  /נכנע לאור פניך
שבוהק באדמה  /רוצה לצעוק ...זה לא הזמן שלך".

הנצחה
• חמוטל חמו ,חברת המשפחה כתבה והלחינה לזכרו את השיר "לרוץ אליך" .מתוך
השיר ...." :וכל נשימה שאנו לוקחים בלעדיך  /רוצים רק עוד פעם אחת לרוץ אליך /
תן לנו כוח להמשיך ,לצעוד בדרך שהשארת  /לעד נזכור אותך אחי ,הגיבור שהיית".
• קורל סרצ'י ,חברה של דור שלמדה שנה מתחתיו בתיכון בגילה ,הקדישה את

פרויקט הסיום שלה במגמת אמנות לזכרו .בעבודה היא הציגה עיר רגילה ובה
בניינים וכבישים – אך ללא אנשים ,ובמרכז העיר דמות החייל ,והוא גדול בהרבה
מהמבנים ומבטו צופה אל העיר שלרגליו.

הנצחה
• ביום שישי  31.10.2014התקיים המרוץ הראשון לזכר דור שארגנו בני המשפחה
והחברים ,ובסיום הריצה נערך טקס זיכרון וחולקו גביעים .ביוטיוב ניתן לראות סרטון
המסכם את המרוץ והטקס .ב 18.12.2014-התקיים מרוץ הלפיד שעורך מדי שנה

בחנוכה בית הספר התיכון המקיף גילה ,מרוץ להנצחת בוגרי בית הספר שנפלו
וביניהם דור .מאז ,מידי כל שנה מתקיים מרוץ לזכרו של דור.

הנצחה
• סמוך למעיין שדמות דבורה בגליל התחתון נחנך בחודש מרס  2015אתר "בשביל
החמישה" ,אתר מנוחה בטבע .האתר הוקם במקום מגורי הנופל סמל נדב ריימונד
ז"ל והוא מנציח את חמשת הנופלים בעמדה בנחל עוז ,וביניהם דור.

• סמוך לפארק עמק הצבאים בירושלים נחנכה בחודש אוקטובר  2018אנדרטה
לזכרם של הנופלים הירושלמים שנפלו ב"צוק איתן" וביניהם דור.

