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אייל דרור
נשוי  3 +ילדים
תושב שדה נחמיה

שירתתי בצה"ל במשך  24שנים ,מרביתם
התיאום והקישור מול האוכלוסייה הפלסטינית.

במערכי

בין השנים  2016-1018הקמתי ופיקדתי על מנהלת
– יחידה מבצעית בפיקוד הצפון
טובה"
"שכנות
שתפקידה – ניהול הסיוע ההומניטרי מול האזרחים
הסורים ,נפגעי מלחמת האזרחים.
במהלך הפיקוד על היחידה הוצאנו לפועל כ 700 -מבצעי
סיוע הומניטרי על גבול ישראל -סוריה ,גבול שבאותה
אלקאעידה
כדעא"ש,
טרור
ארגוני
איכלס
תקופה
וחזבאללה.
כיום ,לאחר שחרורי מצה"ל )משרת כקצין מילואים פעיל
במחלקת המודיעין של אוגדת רמת הגולן( מעביר
הרצאות  -בארץ ובחו"ל ,על הפרויקט וכן על מימוש
תהליכים מורכבים ,חשיבה יצירתית ,שותפויות ,בניית
אמון ועוד.

eyaldrorgn@gmail.com / +972 506 246 423
Facebook - LTC Ret. Eyal Dror
Twitter - @EyalDror4

אודות פעילות מנהלת "שכנות טובה"
מנהלת "שכנות טובה" הוקמה בפצ"ן " /עוצבת הבשן" במטרה לסייע
לכ  250,000 -אזרחים סורים באזור גבול ישראל-סוריה ,אשר הושפעו
ממלחמת האזרחים בסוריה.
תחת פיקודי ,היחידה ביצעה למעלה מ  700 -מבצעי סיוע הומניטרי  -פינינו
 1,400ילדים חולים ו  4,500-אזרחים פצועים לטיפול במדינת ישראל.
סייענו בהקמת מרפאת שדה מעבר לגבול שהופעלה על ידי ארגון נוצרי ובה
טופלו כ 8,000 -סורים ועזרנו לרופאים הסורים לבנות בית חולים ליולדות,
בו נולדו כ –  1,000תינוקות סורים.
בנוסף ,סיפקנו אלפי טונות של מזון ,תרופות ,ביגוד ומעל מיליון ליטר דלק.
במהלך חודשי הפעילות האחרונים של המנהלת ,סייענו לכ 50,000 -אזרחים
סורים עקורים – אשר ברחו מההפצצות המשטר ותיאמנו את פינויים של
מ  400-אזרחים סורים ,אנשי ארגון "הקסדות הלבנות" ובני
למעלה
משפחותיהם.
תוך כדי מילוי התפקיד המשמעותי כל כך ,נתקלתי במאות רגעים יוצאי דופן
 משיחות מלאות תקווה עם נשים וילדים סורים שגדלו לשנוא אותנו ,וכעתמבינים שאנחנו לא האויב ,ועד רגעים קשים של ייאוש וצער של האזרחים
הסורים  .בנוסף לסיוע ולהצלת אלפי נפשות ,הייתה לי הזכות להעניק קצת
תקווה לשכנינו ולבסוף להעלות חיוך על פניהם של ילדי סוריה.

תכני הפעילות המוצעים
הרצאה "על סיוע הומניטארי וחשיבה אחרת" – כיצד ניגשים להקמת פרויקט בו רב הנסתר
על הגלוי וכל פעולה מתבצעת כ"הליכה בשדה לא חרוש".
הרצאה שותפויות כ"אבן הראשה" בפעילות מנהלת "שכנות טובה" – כיצד בונים אמון בין
שני צדדים ,ביניהם שוררת תהום משמעותית של חשדנות ,פחד ואף שנאה.
הרצאה שכנות טובה – "לחבק את האויב" – סיפורה של מנהלת "שכנות טובה" – עברית
ואנגלית.
הסיבות ואתגרי הקמתה.
המגע עם אוכלוסייה אזרחית ממדינת אויב.
מבצעי הסיוע האזרחי  -מבצעי "ביקור רופא" ,מרפאת "מזור לדך" ,בית חולים יולדות
ברייקא ,העברת סיוע מציל חיים ,חילוץ אנשי "הקסדות הלבנות" ועוד.
סקירות גיאו פוליטיות – עברית ואנגלית.
מלחמת האזרחים בסוריה והשפעותיה על גבול ישראל -סוריה.
אתגרי הביטחון הנוכחיים בגבול הצפון לאור תהליכים במזרח התיכון וניסיונות
התפשטות הצירי השיעי .

מסרים מרכזיים העוברים במהלך הפעילויות
ערכיות

ומוסריות

שהיו

חלק

יומיומי

כלל ההרצאות מציגות דילמות אנושיות,
מההתלבטויות שלי במימוש מבצעי הסיוע.
השירות בצה"ל – חשיבות מבצע "שכנות טובה" לחיילי צה"ל בפן החינוכי  /ערכי.
הצורך להעז – חשיבות המעשה.
הטעות והכישלון כמקדמי למידה משמעותיים.
יציאה מהתבנית/אזור הנוחות  -חשיבה יצירתית וההכרח למצוא פתרונות מקוריים בזמן
קצר במציאות משתנה.
חשיבות העזרה ההדדית באשר היא – הזכות להעניק תקווה לחלש.
היכולת והצורך לבצע שיתופי פעולה יוצאי דופן ,חוצי דתות )יהדות ,נצרות ואסלאם(.
משמעות בניית אמון כגשר בין שונאים /אויבים.

אופי ומשך הפעילויות
סקירות גיאו -פוליטיות והרצאת "לחבק את האויב" – ניתנות לביצוע הן כמצגת )הרצאה
פרונטלית באולם( והן במסגרת הדרכה בשטח בנקודות תצפית מהן ניתן לראות את מרחבי
פעילות המנהלת כגון חרמונית ,עוז  ,77בנטל ,רמפת התיירים ,מעבר קוניטרה ,מוצב
 116ישן ,תל סאקי ועוד.
בניית אמון וחשיבה יצירתית הינן הרצאות הנדרשות להתבצע באולם.
זמן מינימלי לביצוע סקירה גיאו פוליטית" /לחבק את האויב" – כשעה )בהתאם לדרישה
ניתן להרחיב את כל אחת מהסקירות לשעה וחצי(.
זמן מינימלי לביצוע הרצאות בניית אמון וחשיבה יצירתית – כשעה וחצי.
ניתן לשלב בין שנים או שלושה תכנים מהתפריט המוצע לכדי סיור בין מספר שעות
המשלב תצפיות ותדריכים בשטח והרצאה על בסיס מצגת – מותנה צורך ,זמן ומשאבים.

