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יחידת שועלי שימשון
גדוד הסיור של חטיבת גבעתי הינו חוד החנית של החטיבה ואחד הגדודים המבצעיים הפעילים ביותר
בצה“ל .הגדס״ר מאחד את שלושת יחידות העילית של החטיבה :סיירת גבעתי )פלס"ר( ,עורב גבעתי
)פלנ"ט( ופלגת החבלה )פלחה“ן( ,ומכונה ״שועלי שמשון״ על שם יחידת הסיור הממוכנת במלחמת
העצמאות .לאורך שנות פעילותו השתתף הגדוד במבצעים משמעותיים ומורכבים ואף זכה בעיטור
המופת על רצף פעילויות מוצלחות ברצועת עזה .מאז הקמתו שכל הגדוד  54לוחמים אשר נפלו למען
הגנת המדינה והמולדת.

עמותת שועל
עמותת השועל הוקמה בשנת  2006ע"י בוגרי יחס"ר גבעתי במטרה לאגד ולתמוך בבוגרי היחידה ,לסייע
לחייליה הסדירים ולהנציח את נופליה .מאז הקמתה העמותה מלווה ונותנת יד לחיילים המשוחררים
בצעדיהם הראשונים בחיים האזרחיים באקדמיה ,מסייעת ותומכת ביחידה הסדירה ,מאגדת את בוגריה,
וכן מנציחה את נופלי היחידה .העמותה הינה מוסד .
ללא כוונת רווח הרשומה כחוק ברשם העמותות היא
מנוהלת על ידי מתנדבים ומלגאים ומבוקרת על ידי צוות מקצועי של עורכי דין ורואי חשבון.

.

הפרוייקטים
תמיכה ביחידה
עמותת השועל שמה לה למטרה לתמוך ולסייע ללוחמי היחידה הסדירה,
לוחמי הגדס״ר עוברים הכשרה אינטנסיבית ארוכה ומבצעים פעילויות קרביות
מאתגרות בתנאי שטח קשים תוך לקיחת סיכון רב .מטרתנו היא לסייע ככל
האפשר ללוחמים אלו ,לעודד אותם ולהפגין אהבה והערכה לעשייתם
החשובה .העמותה נמצאת בקשר רציף עם מפקדי היחידה וגורמי הסיוע
הצבאיים במטרה ללוות ולסייע לחיילים הבודדים ביחידה ולתת מענה לכל
מצוקה של חיילים ,בדגש על סיוע כספי או פתרונות לוגיסטיים .בנוסף,
.
בארגון ומימון אירועים יחידתיים וברכישת ציוד מנהלי
העמותה משתתפת
וייעודי לרווחת החיילים ביחידה.

השלתבות הלוחמים באזרחות
העמותה מלווה את הלוחמים המשוחררים של הגדס"ר בצעדיהם הראשונים
באזרחות .המעבר משרות צבאי ארוך ואינטנסיבי אל החיים האזרחיים טומן
בתוכו אתגרים וקשיים רבים .עמותת השועל מלווה את הלוחמים בצומת
משמעותית זו ומסייעת להם להתחיל את הפרק החדש של חייהם בצורה
הטובה ביותר .לשם כך ,מארגנת העמותה ללוחמים המשתחררים סדנת הכנה
לאזרחות ,כנס תעסוקה וכן מפעילה רשת חברתית לפיתוח קשרים עסקיים
וסיוע הדדי בין בוגרי היחידה .העמותה שואפת לשמר את ערכי הרעות והעזרה
ההדדית אשר היחידה .
פועלת על-פיהם כדי לפתח ולהעצים את בוגרי גדס"ר
גבעתי לקהילה אזרחית תורמת ובונה בחברה הישראלית.

שועל אקדמאי
עמותת השועל רואה חשיבות רבה בשילוב יוצאי היחידה באקדמיה ושואפת
ליצור מסגרת תומכת אשר מסייעת לכל בוגר להשתלב במוסד להשכלה
גבוהה .לשם כך ,מקיימת עמותת השועל יום בסימן אקדמיה ומספר יוזמות
אשר מטרתן להניע את החיילים המשוחררים ללימודים גבוהים .בנוסף,
העמותה מעניקה מלגות לבוגרים הזקוקים לסיוע במימון הלימודים ומתפעלת
תוכנית חניכה אישית לסטודנטים הצעירים.

זכרון והנצחה
עמותת השועל שמה למטרה לזכור ולהנציח את זכרם ומורשתם של אחינו
היקרים שנפלו במלחמות ישראל .העמותה מחבקת את המשפחות השכולות
ונמצאת עמן בקשר רציף במטרה להקל ולו במעט על חייהם ולשמר יחדיו את
זכר יקירינו .העמותה מארגנת ,בשיתוף עם היחידה הסדירה ,טקס יום זיכרון
לנופלים שבמהלכו מתאחדים חיילי ומפקדי היחידה הסדירה ובוגרי היחידה
לדורותיה יחד עם בני המשפחות השכולות ומתייחדים עם זכרם של הנופלים.
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תימכו בנו
עמותת השועל היא מוסד ללא כוונת רווח אשר פעילויותיה מתבססות על תרומות .עזרו
לנו להמשיך את העשייה למען החיילים ששומרים על כולנו ,למען זכרון אלו שאינם אתנו
עוד ולמען החברה בישראל.
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