דרומי מאמץ דרומי:

כימיקלים לישראל מאמצת את גדוד הסיור הבדואי
במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החייל
טקס האימוץ החגיגי נערך ביום חמישי האחרון במעמד עקיבא מוזס ,מנכ"ל כיל,
דני חן מנכ"ל כיל דשנים ,אביגדור קהלני ,יו"ר האגודה למען החייל ,סא"ל
מאיר אלמלם ,מפקד הגדוד ,רון לובש ,שאימץ באופן אישי את הגדוד בשלוש
השנים האחרונות  ,מנהלים ולוחמים* החברה תלווה את לוחמי הגדוד במהלך
שירותם הצבאי ,ותסייע בהעסקתם עם סיום השירות
אימוץ חדש במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החייל :חברת
כימיקלים לישראל מאמצת את גדוד הסיור הבדואי ,המורכב ברובו מלוחמים בני
המגזר הבדואי ובני מיעוטים.
במסגרת האימוץ תתרום החברה ,הפועלת בדרום הארץ ₪ 011,111 ,מדי שנה במשך
שלוש שנים לרווחת חיילי הגדוד ,הפועל אף הוא בדרום הארץ.
ביום חמישי האחרון ביקרה ההנהלה הבכירה של כיל בבסיס הגדוד בדרום ,לרגל
האירוע החגיגי .בביקור השתתפו כאמור עקיבא מוזס ,מנכ"ל כיל ,דני חן מנכ"ל
כיל דשנים ,אבנר מימון משנה למנכ"ל כיל דשנים ,אשר רפפורט סמנכ"ל משאבי
אנוש בכיל ,אבי שחר מנכ"ל מפעלי תובלה ויעקב כחלון סמנכ"ל בכיר לתפעול
ברותם אמפרט נגב.
בביקור השתתף אורח מיוחד שהרגיש בגדוד "כמו בבית" :רון לובש ,שאימץ באופן
אישי את הגדוד בשלוש השנים האחרונות ותרם להקמת מרכז השכלה ולימודים
לחיילי הגדוד.
בביקור השתתפו גם יו"ר האגודה למען החייל ,מר אביגדור קהלני,
ומנהלת פרויקט "אמץ לוחם" באגודה ,גב' ורדה דרוקר.
במהלך הביקור נערכה היכרות עם סגל הפיקוד של הגדוד ופעילותו.
לקראת האימוץ ,יצרו ב"אמץ לוחם" ובכיל תוכנית מיוחדת לפיה החברה תלווה
את הלוחמים במהלך שירותם הצבאי ,ותסייע להם באיתור תעסוקה במסגרתה,

או במסגרת חברות אחרות בקבוצה לאחר סיום השירות.
רון לובש ,מאמצו הקודם של הגדוד ,בירך על האימוץ החדש וציין בפני מפקדי
הגדוד וחייליו כי "במקום מסייעת של איש אחד ,יש לכם עכשיו עוצבה שלמה –
החברה המשמעותית ביותר בישראל עומדת כעת מאחורי גדוד הסיור הבדואי"
עקיבא מוזס ,מנכ"ל כיל ציין בטקס כי הוא שמח על הקשר שנוצר בין כיל וגדוד
הסיור הבדואי וכי "תרומת הקבוצה לגדוד הסיור הבדואי לא תהיה רק בכסף" .הוא
ציין כי "מזה מספר שנים אנחנו פועלים למען החברה הבדואית בדרום בתחומי
החינוך והרווחה ,ובכיל מועסקים מאות עובדים מישובי החברה הבדואית.
הקשר עם הגדס"ר הוא נדבך נוסף בקשר הקיים ובכוונתנו להעמיק אותו בהמשך
בהעסקת הקצינים והחיילים ככל שנוכל גם לאחר סיום שרותם הקרבי הקשה
והמורכב בגזרה זו ובכלל".
אביגדור קהלני ,יו"ר האגודה למען החייל פנה לחיילי הגדוד ואמר להם כי "אימוץ
הגדוד מוכיח כי החברה הישראלית מוקירה את פעילותכם למענה.
אין עוד מקום בעולם שבו הקהילה מחבקת הצבא כמו בישראל"
האגודה למען החייל מקשרת ,במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" (המוסדר בפקודה
צבאית)  ,בין חברות עסקיות ותורמים מהארץ ומהעולם לגדודי לוחמים על ידי
אימוץ ערכי ,תומך ומסייע.
מטרת הפרויקט היא לתמוך ולעזור למערך הלוחם הסדיר של צה"ל ,והוא מלווה
באופן צמוד על ידי האגודה למען החייל .סכום התרומה השנתי עומד על סך
 ,₪ 011,111תוך התחייבות למתן סכום זהה למשך שלוש שנים ,ומופנה לרווחת
החיילים ולפעילות לאוכלוסיות מיוחדות כגון חיילים בודדים וחיילים נזקקים.
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