התאגדות לסיוע לתושבי הצפון
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שלומי 42.4.15

דברים בטקס חלוקת מלגות בשלומי :
ראש מועצת שלומי גבי נעמן ,חברי המועצה ועובדיה ,סטודנטים ובני
משפחותיהם  ,אורחים  ,תורמים וחברים יקרים ,
התכנסנו היום לאירוע הענקת מלגות לסטודנטים בני שלומי .זה רגע השיא
בפעילותנו שהחלה בשלהי מלחמת לבנון השניה בקיץ שעבר.
מי אנחנו ? אנו קבוצה של לוחמים ומפקדים של חטיבת הצליחה המשורינת
במלחמת יום כיפור .ההיכרות של חלק מאיתנו החלה עוד בתקופת מלחמת
ההתשה על גדות תעלת סואץ והתחשלה במהלך קרבות יום כיפור .חטיבה 124
בפיקוד חיים ארז לחמה במסגרת אוגדת האלוף שרון .תחילה בקרבות הבלימה
בסיני ואחר כך העתיקה את הקרבות למערב התעלה במבצע שזכה לכינוי
"מבצע אבירי לב" ובשפתנו אנו קרב הצליחה .מפקדנו אז אלוף מילואים חיים ארז
הינו שותף מלא לפעילותנו זו ומפאת התחיבויות קודמות נאלץ לוותר על
השתתפותו באירוע  .הוא ביקשני להעביר את ברכתו הכנה לכל משתתפי האירוע
היום .את הרעות שנוצרה בינינו במהלך הקרבות הקשים ההם שימרנו באדיקות
עד היום  .בעבר פעלנו יחד לשימור מורשת החטיבה ולהעלאת זכר חברינו
שנפלו .בעקבות המלחמה האחרונה החלטנו להרתם לפעילות ציבורית ולתרום
לקהילה.
כיצד התגבשה היוזמה ? בפעם הזו מרביתנו כבר לא נכלל במערך המילואים
הפעיל כך שלא היה ביכולתנו להטות את כף המלחמה וגם מקצת מחברינו שהיו
צריכים ליטול חלק במלחמה לא גוייסו .מאידך התברר כמה גדולה המבוכה
והמבולקה בניהול חיי העורף בצפון .לפיכך התכנסנו והחלטנו להירתם למתן סיוע
אזרחי לישובי קו הגבול הצפוני .התארגנו תחת החסות הפורמאלית של עמותת יד
לשריון  ,הקמנו צוות ניהול וצוותי עבודה ,התחלנו לגייס כספים מקרב חברינו ,
בני משפחותינו ,קרובים  ,ידידים ויחידים וחברות שנרתמו לסייע ליוזמה שלנו ,
ויצאנו לדרך העשיה .
מדוע בחרנו דווקא בשלומי ? חיפשנו ישוב לא גדול שבו נוכל ללמוד ולהכיר
לעומק את הבעיות והצרכים ולהושיט סיוע אפקטיבי .התרשמנו מההתנהלות
המכובדת של שלומי בימי המלחמה .למרות הקירבה הרבה של שלומי לקו הגבול
והמצב הקשה בו היה שרוי הישוב ,לא בקעו משלומי קולות זעקה ושבר כפי שהיה
בישובים רבים אחרים .אשר על כן שלומי לא כיכבה בתקשורת ולכן גם לא זכתה
לסיוע ממלכתי וציבורי בהיקף רחב כפי שהיה בישובים אחרים .מכיוון שכך אנו
חשבנו כי שלומי ראויה לתשומת הלב שלנו  .בנוסף ,כבר בפגישתנו הראשונה
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התברר לנו שראשי המועצה מעונינים ליצור איתנו קשר אמתי ו מיחלים לקבל
מאיתנו סיוע  .קשר זה הלך והתהדק ככל שחלף הזמן והניב ידידות כנה ושיתוף
פעולה פורה.
מה עשינו ? כבר במפגשנו הראשון הדגיש ראש המועצה את החשיבות
והמרכזיות שהוא מיחס לנושא החינוך בכלל ואת ענין קידום הסטודנטים בפרט.
התרשמנו עמוקות מגישת ראש ההמועצה והחלטנו להרתם לפרויקטים בתחום
החינוך .עד כה הפעלנו שתי תוכניות בתחום זה  ,הראשונה  :סיוע בתשלומי
מקדמות שכר לימוד לסטודנטים בני שלומי  .תוכנית זו כבר בוצעה בתחילת שנת
הלימודים .השניה  :תוכנית המלגות לסטודנטים בני שלומי אותה אנו משיקים
היום .מטרת התוכנית היא לסייע לכם הסטודנטים להתמקד בלימודיכם ולסיים
את שנת הלימודים הנוכחית בהצלחה בדרך אל השגת תואר אקדמי .אנו רואים
חשיבות עצומה בתרומה לקהילה שהתחיבתם לתת בתמורה לקבלת המלגה .אנו
נעקוב אחרי פעילותכם באמצעות בית הסטודנט שהוא שותפנו בתוכנית זו.
בנוסף לפעילויות שציינתי ,אנו משתתפים בהפעלת מרכז המולטימדיה שבמתנ"ס
שלומי להעשרת כיתות בתי הספר היסודיים במהלך שעות הלימוד .כמו כן קיימנו
השתלמויות מורשת ישראל ומנהיגות נוער לתלמידי חטיבות ביניים ותיכון בני
שלומי .אנו מחוייבים לענין זה ונמשיך לתרום בדרך זו גם בעתיד.
לפני סיום ,ברצוני להודות לראש המועצה שמצא בנו שותפים ונותן לנו את מלוא
תשומת הלב והסיוע ושיזם את תוכנית המלגות ,לחברי המועצה ,לחברי ועדת
המלגות שמינו את המועמדים ובמיוחד לאורית הלפרין מנהלת בית הסטודנט
שהיתה הרוח החיה בהוצאת תוכנית המלגות אל הפועל .תבואו כולכם על
הברכה.
ולבסוף ברצוני להזכיר כי היום מלאו שישה חודשים לאירוע החטיפה שהתפתח
למלחמה שבעתיה התחברו דרכינו .מעל במה זו אני מעלה קריאה ומביע תקווה
לשחרורם המהיר של שני החטופים בלבנון והחטוף ברצועת עזה.

יונתן אדרת
יו"ר ההתאגדות
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