דברים בטקס חלוקת מלגות לסטודנטים – 20102...
ראש המועצה מר גבי נעמן ,חברי ועובדי מועצת שלומי ,מנהלי המכללות ,הורי הסטודנטים
והסטודנטים מקבלי המלגות ,אורחים וחברי מחטיבה .124
התכנסנו היום לטקס חלוקת מלגות לסטודנטים בני שלומי תרומת ההתאגדות של חטיבה
 124לסיוע לשלומי .ההתאגדות הוקמה במהלך מלחמת לבנון השנייה ע"י מפקדים ולוחמים
מחטיבת טנקים  124עליה אספר בקיצור נמרץ.
חטיבת טנקים היא יחידה צבאית המונה כמאה טנקים המאורגנים בשלוש מסגרות גדודיות
ובנוסף היא כוללת כוחות חיל רגלים משוריין ,יחידות ארטילריה ,יחידות הנדסה ,לוגיסטיקה
ועוד .חטיבה  124הוקמה בסוף מלחמת ההתשה שנמשכה ממאי  4191עד אוגוסט .4191
מלחמה זו התרחשה לאורך תעלת סואץ ולאורך נהר הירדן ונהרגו בה כ  911לוחמים .מפקדי
ולוחמי חטיבה  124היו ברובם הגדול בוגרי מלחמת ההתשה כך שהחטיבה החדשה היתה
בין יחידות המילואים הצעירות והמאומנות שהיו לצה"ל בפרוץ מלחמת יום כיפור באוקטובר
.4191
במלחמת יום כיפור לחמה חטיבה  124בסיני ,כחלק מהאוגדה המשוריינת של אלוף אריאל
שרון .על החטיבה פיקד סא"ל חיים ארז והיא השתתפה בקרבות הבלימה בגזרה המרכזית
של תעלת סואץ ובהמשך הובילה את הצליחה לגדה המערבית ששינתה את פני המלחמה.
במלחמת יום כיפור איבדה החטיבה  14לוחמים והמלגות שיחולקו היום מוקדשות לזכר
הנופלים ועל כך אתם יכולים להיות גאים .יהי זכר הנופלים ברוך !
אז מה הקשר שלנו לשלומי וכיצד נוצר ? במהלך מלחמת לבנון השנייה בקייץ  ,2119שנים
רבות אחרי שמרביתנו פשטנו את המדים והשתחררנו משירות המילואים ,חשנו שאנו לא
תורמים למאמץ הלאומי והתחלנו לחפש דרכים לתרום ולהיות מעורבים .צוות שלנו הגיע
במהלך המלחמה לשלומי ומייד נוצר קשר חם ואמיץ בינינו לבין הישוב ומנהיגיו בראשותו של
גבי נעמן.
הפעילות שלנו החלה עוד בתקופת המלחמה בהוצאת קבוצות של ילדים והורים לימי רענון
מחוץ לטווח הקטיושות .בהמשך יזמנו קייטנות ופעולות הדרכה לבני נוער בקיץ שלאחר
המלחמה .הפעילות התרחבה לתוך המתנ"ס בשדרוג כיתות המחשב ובהפעלתן לטובת בתי
הספר ללימודים סדירים  .וכמובן גולת הכותרת היתה הסיוע לסטודנטים ועוד ועוד .פעילות זו
קשרה קשר הדוק בינינו לבין שלומי הנמשכת כבר למעלה מחמש שנים.
היום הוא עוד נקודת ציון בדרכנו המשותפת .אנו שמחים להעניק מלגות לימודים לסטודנטים
שהומלצו לכך ע"י המועצה ובית הסטודנט .אנו מקווים שהמלגות תסייענה לכם במעט
בהתמודדות הלא קלה בין לימודים ופרנסה ותאפשרנה לכם להתמקד קצת יותר בלימודיכם.
הצלחתכם היא הצלחתנו !

