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שלחו להדפסה

סולידריות

השריונרים חילקו מלגות בשלומי וערב אל-ערמשא
במהלך המלחמה נוצר קשר חם בין יוצאי חטיבת  421לאנשי היישובים בקו האש.
מאז מסייעים הלוחמים לשעבר בפעילויות חינוך ורווחה והיום חילקו לסטודנטים
המקומיים מלגות במאות אלפי שקלים .ראש מועצת שלומי" :המדינה חייבת להם
הרבה"
אחיה ראב"ד
צבא העם למען העם .מלגות בסכום כולל של יותר ממאתיים אלף שקלים חולקו היום )ו'( לעשרות
סטודנטים מהיישובים שלומי וערב אל-ערמשא ,הסמוכים לגבול הצפון בגליל המערבי .את המלגות חילק
ארגון פרטי של יוצאי חטיבת השריון ) 421אשר השתייכה בין היתר לאוגדה של אריאל שרון בזמן צליחת
התעלה במלחמת יום כיפור( ,ששמו להם למטרה לאמץ את שני היישובים ולסייע לתושביהם .בחצי השנה
האחרונה השקיע הארגון סכום של יותר מ 350-אלף שקל בשני היישובים ,הכל פרי תרומות פרטיות.

חטיבת שריון במלחמת
יום כיפור .מעורבים כל
הזמן צילום :דוד רובינגר

הקשר בין לוחמי השריון לשעבר לבין תושבי הצפון ,החל מיד לאחר המלחמה בלבנון בקיץ" .אנחנו לא
מאלה שמפגינים" ,סיפר אחד מיוזמי הפרויקט ,יוסי רגב" .החלטנו שצריך לעשות משהו והתמקדנו בשני
היישובים האלה .האחד הוא יישוב יהודי שנמצא כבר שנים בקו האש ומצבו הכלכלי רעוע ,והשני יישוב
בדואי ,גם הוא בגבול הצפון ,שבניו משרתים בצה"ל ובמלחמה האחרונה איבד שלוש נשים שנפגעו
מקטיושה".

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

נפילת קטיושה בשלומי במהלך מלחמת לבנון )צילום :איי פי(
מאז המלחמה יזמו חברי העמותה – המקבלים גב משפטי וחוקי מעמותת השריון – מספר פעילויות רווחה
וחינוך ביישובים .הילדים בגיל הרך יצאו מיד לאחר המלחמה לימי כייף בפארק המשחקים ביגור ,בני
הנוער יצאו  -ביוזמה ובמימון העמותה  -לקורסי מנהיגות ,ובאחרונה אף משקיעה העמותה בהפעלת מרכז
המולטי-מדיה הקיים במתנ"ס בשלומי ,כך שיוכל לשרת את התלמידים גם בשעות היום.
גולת הכותרת של הפעילות עד כה היתה היום ,עם חלוקת המלגות" .כבר לפני מספר חודשים חילקנו
קרוב ל 40-אלף שקל לסטודנטים ,כדי שיוכלו להירשם בזמן ללימודים ולהצטייד לקראת השנה החדשה",
מספר רגב" .בשלומי העדיפו שניתן סכומים גבוהים יותר לכמות מסוימת של סטודנטים ,ואילו בערב אל-
ערמשא העדיפו שניתן סכומים נמוכים יותר ,אבל למספר גדול יותר של סטודנטים מהמתוכנן".
וכך ,זכו היום  16סטודנטים משלומי למלגות בסך  10,000שקל כל אחד ,ואילו הסטודנטים מערב אל
ערמשא 18 ,במספר ,קיבלו מלגות של  2,500שקלים האחד .המלגות חולקו בטקסים חגיגיים שנערכו
בצהריים בשלומי ובערב אל-ערמשא.
ראש מועצת שלומי ,גבי נעמן ,אמר כי
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פעילות העמותה מזרימה דם חדש לשלומי" :בכל ימי ביישוב אני לא זוכר מלגות בסדר גודל כזה .חברי
העמותה הם אנשים שהמדינה חייבת להם הרבה ,והם ממשיכים ותורמים היכן שהם יכולים .בשלומי הדבר
בא לידי ביטוי בעיקר במערכת החינוך ,החל בפעילות עם ילדי הגן ,דרך מרכז המולטי-מדיה במתנ"ס
וכלה במעורבות בנושא הקמת בתי הספר התיכוניים ביישוב".
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