התאגדות לסיוע לתושבי עוטף עזה
ביוזמת וותיקי חטיבת הצליחה ()124
ספטמבר 0251
לוותיקי החטיבה שלום רב,
בעקבות מבצע "צוק איתן" ,התחלנו ,קבוצה מוותיקי החטיבה ,לארגן פעילות לתמיכה
בישובי עוטף עזה .הכוונה היתה ועודנה לפעול לאורך זמן ,גם בתקופה שבה התותחים
אינם רועמים .במסגרת פעילות זאת יצרנו קשרים עם עיריית שדרות ומרכז הצעירים
בשדרות ועם המועצה האיזורית שער הנגב ,כדי ללמוד מהם הצרכים החשובים בהם
אנחנו כוותיקים יכולים לסייע.
במסגרת הפעילות שביצענו עד כה ,פעלנו במספר ערוצים ,שנסקור אותם להלן בקצרה :
שדרות
לאחר סדרת פגישות עם אנשי מרכז הצעירים בשדרות ,איתרנו מספר תחומים שבהם
אנחנו יכולים לתרום .למדנו שרוב התעסוקה באזור עוטף עזה היא תעשיה מסורתית -
 ,low techולצעירים בעלי השכלה אקדמית ו/או הנדסית המעוניינים להתפתח ולהתקדם
יש מעט מאד אפשרויות תעסוקה סבירות ,או מסגרות המאפשרות פיתוח יזמות עצמית.
כתוצאה מכך יש בעיר בעייה אקוטית של עזיבת מיטב צעירי העיר ,בעלי השכלה אקדמית
ו/או טכנולוגית ,לאיזור המרכז .כמו כן יש צורך בפעילות המטפחת בני נוער וסטודנטים
בני העיר להעצמה ולפיתוח יכולות של יוזמה עצמית ומנהיגות כלכלית וחברתית.
בשני התחומים הללו ,של פעילות המסייעת לעצירת עזיבת צעירי העיר ,בעלי השכלה
טכנולוגית ,לאיזור המרכז ,ושל העצמת צעירים ובני נוער ,פעלנו בנושאים הבאים :
בהובלת יונתן אדרת התקיימה סדרת פגישות במפעלי אלתא ,עם הנהלות אלתא ואלבטק
(חברה בת של אלתא שיש לה שלוחה באיזור התעשיייה בשדרות) .בפגישות אלה סוכמו
הסדרים לקליטת בני שדרות למפעלי אלבטק באשדוד ובשדרות ,פעילות לקליטת בני
שדרות לתכנית מילגות לסטודנטים בתחומי הנדסה ותעשייה במפעל אלתא באשדוד,
ופעילות לקליטת תלמידי תיכון נבחרים משדרות בכיתת טכנולוגיה למחוננים שעד כה
נועדה רק לבני אשדוד .סיכומים אלה נמצא ביישום.
בהובלת אהוד גלעד התאפשרה כניסת אנשי מרכז הצעירים בשדרות לאתר תעסוקה
פנימי של התעשייה האווירית ,המאפשר לבני שדרות גישה למשרות פנויות במפעלי
התעשייה האווירית.
ביוזמת יחיאל גלבוע החלה פעילות להקמת אקסלרטור טכנולוגי המיועד לבני שדרות
במסגרת מכללת ספיר .מטרת הפעילות ליצור במסגרת המכללה חממה נתמכת בהיבט
האקדמי ע"י המכללה ,ובהיבט הפיננסי ע"י גופים עסקיים ,לטיפוח יזמים צעירים בני
שדרות לגיבוש פרוייקטים בתחומי ההתמחות שלהם .בהמשך לכך התקיימו פגישות עם
ראש העיר שדרות במגמה לפעול להקמת חממה טכנולוגית בעיר ,שתקלוט את בוגרי
האקסלרטור הטכנולוגי ,ובה יממשו בני שדרות את הפרוייקטים שראשיתם במסגרת
האקסלרטור.

ביוזמת יחיאל גלבוע נוצר קישור בין עמותת יוניסטרים  -גוף שקם במטרה לקדם העצמת
נוער תיכון מהפריפריה והכשרתו ליזמות ולהקמת וניהול חברות הזנק (סטארט אפ).
סוכם לבדוק שילוב פעילות יוניסטרים במסגרת פעילות מרכז הצעירים בשדרות.
כמו כן מתבצעת עבודת מטה של גוף ממלכתי גדול במגמה לבחון אפשרות להעתקת
מרכז פעילות משמעותי לאיזור עוטף עזה ,דבר שיביא ליצירת מקומות תעסוקה איכותיים
רבים.
מועצה איזורית שער הנגב
אנו פועלים למציאת פתרונות שיחברו בין קיבוצי המועצה לערים במרכז הארץ ,לקליטת
אוכלוסיות הקיבוצים במקרה של צורך בהתפנות הקיבוצים בעת חירום.
התקיימו ומתקיימות פעילויות נוספות שלא נסקרו בסקירה קצרה זו.
גיוס כספים
חלק מהפעילות שאנחנו מנסים לקדם כרוכה בגיוס כספים ,ולהלן הפירוט :
 לצורך התנעת האקסלרטור הטכנולוגי יש צורך בתקציב של כ.₪003,333- לצורך הפעלת פעילות עמותת יוניסטרים בשדרות ,יש צורך בתקציב שנתי של.$03,333
 קיימת הסכמה של מפעל הפיס להעניק מילגות ל 00-סטודנטים בני שדרות ,בסך ₪0,333לסטודנט ,המותנית בכך שיהיה  matchingשל  1:1מצד העיר .העירייה
ומרכז הצעירים מחפשים תרומה של  ₪000,333כדי לעמוד בתנאי זה של מפעל
הפיס.
אנו פונים אל וותיקי החטיבה שיש ביכולתם לתרום למטרות חשובות אלה.
בנוסף ,אנו מבקשים מכל מי מחברינו שיש לו גישה אל תורמים פוטנציאליים לנסות
ולגייס כספים למטרות חשובות אלה.
גיוס הכספים מאורגן תחת החסות התאגידית של עמותת "יד לשריון" אשר הנה
עמותה רשומה ומוכרת לצרכי מס .את הכספים ניתן להעביר באמצעות שיקים
(למוטב בלבד) לזכות " עמותת יד לשריון – חט'  " 105ולשלוח אותם אל שמעון זיו,
ת.ד ,155 .כפר ויתקין  . 12022קבלות מוכרות לצורכי פטור ממס תשלחנה באופן
מיידי עם קבלת התרומה.
ועוד בנוסף ,כל מי שיש לו רצון ויכולת לתרום לפעילות ,מוזמן ליצור קשר כדי שנוכל
לשלבו בפעילות .נא לפנות אלי בדואר אלקטרוני .omegiddo@megidpro.co.il -
אנא סייעו בידינו בהפצת מכתב זה לחברים נוספים איתם אתם נמצאים בקשר.
אנו קוראים לכם להושיט ידכם לפעולה חיונית זו לביצורה החברתי של המדינה.
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
עודד מגידו וצוות הפעילים

