
 
1.01.20

פארק סיירת שקד 
פרוגרמת תוכן - ינואר 2020

נכתבה ע״י יענקל׳ה קליין, מבוססת על תכנון פרוגרמה של צוות היגוי עמותת 

סיירת שקד, וכן על פרוגרמה שנכתבה על ידי קק״ל: נילי שטרן ביבר וזוהר צפון.

תוכן המסמך

רקע – סיירת שקד1.

ניתוח מצב קיים בפארק: תוכניות, מטיילים, תשתיות.2.

המטרות3.

קהל היעד4.

קונספט: אזורי תצוגה, מטרה, תוכן, אמצעים ומשך פעילות5.

פעילויות נוספות6.

השפה העיצובית. שפות התכנים7.

מהלך הביקור. תפוסה. זרימת קהל. תזמונים8.

עמ׳

 2

 3

 5

 5

 6

 13

 13

 13



 2

.1

רקע – סיירת שקד
סיירת שקד הוקמה 

ב-1955, במטרה 

להגן על הגבולות 

הדרומיים הפרוצים, 

וכדי לתת מענה 

למתקפות ופעולות 

טרור של ערבים.

רצועת עזה היתה 

תחת שלטון הצבא 

המצרי שאסף מודיעין 

על הנעשה בתוככי ישראל. קציני המודיעין המצריים ניצלו את השאיפה של ערבים 

רבים לשוב לכפרים משם הם נמלטו במלחמת העצמאות, ושלחו אותם לחדירות 

לשטח ישראל למטרות גניבה, איסוף מודיעין ופעולות טרור.

החל מסוף מלחמת העצמאות ועד שנת 1955 נספרו כ-3,000 תקריות בגבול מצרים 

שבחלקן גבו קרבנות לא מעטים. בתחילת 1955 הקימו המצרים גדוד סדיר של 

פדאיונים שנועד לתקוף את ישראל בצורות שונות.

התשובה של צה״ל היתה הקמת סיירת שקד, מתוך כוונה ליזום פעולות תגמול, 

לייצר שיטות עבודה חדשות של שמירה על הגבולות, וליזום פעולות צבאיות 

ייחודיות.

סיירת שקד ביצעה פעילויות מגוונות בימים ובלילות, תוך פיתוח שיטות לחימה 

ותורות שונות שלא היו עד אז בצה״ל. בסיירת שקד פיתח אחד ממפקדיה 

הראשונים, עמוס ירקוני, את תורת הטשטוש, הסריקות וגילוי החדירות, את תורת 

החיתוכים, המרדפים ואיתור המחבלים, שיטות שמשמשות את יחידות צה"ל עד 

היום. הסיירת הובילה מבצעים רבים, פעלה בגזרות רחבות ושונות בשטח, 

והותירה מורשת עשירה וסיפורי גבורה רבים.

ב-1974 הוחלט לפרק את היחידה אחרי מלחמת יום כיפור, אך באופן סופי היא 

פורקה ב-1979.  

עמוס ירקוני מאחורי המקלע. סיני. מלחמת 6 הימים יוני 67׳

ZoharZ
מדבקה
סוכם לצמצם מאוד את הרקע
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.2

ניתוח מצב קיים בפארק סיירת שקד
תוכניות מן העבר:

תכנון פארק סיירת שקד התמשך לאורך מספר שנים, תוך שהוא כולל פרוגרמות 

שנכתבו על ידי קק״ל ועל ידי חברי עמותת סיירת שקד.

ישנה מצגת של תוכנית שהוכנה במאי 2015 על ידי סטודיו אורבנוף, ובה תכנון 

מפורט של הפארק, כולל התיאטרון, שילוט, סלילת שבילי הליכה, טיפול בגשר 

הרכבת ועוד. תוכנית המבנה המרכזי הוכנה על ידי האדריכל עומר רבין ב-2018.

הפרוגרמה שלהלן משלבת את התוכניות שהוכנו בעבר, כבסיס לתכנון העתידי.

מתוך התוכנית שהוכנה על ידי אורבנוף. 2016
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מצב קיים – מטיילים:

תנועת המטיילים והמבקרים בפארק משתנה בין עונות השנה.

בכל עונות השנה:
מטיילים מזדמנים, רוכבי אופניים ומטיילי ספורט מוטורי.•
תושבי הסביבה מרבים להשתמש בשולחנות הפיקניק בעיקר בסופי שבוע. •
רוכבי טרקטורונים, גי׳פים ורכבי שטח מגיעים לפראק בעיקר בסופי •

שבוע, ולא תמיד מתחשבים בדרכים המסומנות.

סתיו אביב חורף:
הפארק מופיע בפרסומים של פסטיבל ׳דרום אדום׳ ומושך מבקרים •

בהתאם. בימי הפסטיבל מגיעים למקום ותיקי סיירת שקד שמקיימים 

ביניהם תורנות להדרכה והפעלה של המטיילים.
בט״ו בשבט – כנס סיירת שקד. אוהל בדואי גדול מוקם על הגבעה •

בסופ״ש. ותיקי היחידה ומטיילים מזדמנים מוזמנים לכיבוד באוהל וכן 

לפעילויות שטח. 

צה״ל מקיים סיורים בפארק בכמה מסגרות:
פעמיים בשנה קבוצות של חניכי קורס טייס. •
חיל חינוך מביא לעיתים קבוצות חיילים וכן חיילי גבעתי מגיעים •

לפעילות תרבות יום א׳. 

אנשי העמותה הכינו מערך סיור מובנה לטובת ההדרכות במקום. הסיור כולל 

חלקים שעוסקים בהכרת הסיירת ומורשתה, הכרת הנגב המערבי והיכרות עם 

הפארק.

מצב קיים – תשתיות:

תוכנית הפיתוח של הפארק כוללת סלילת דרכים, ביצוע שבילי בטון נגישים, 

תיאטרון הפונה לכיוון גשר הרכבת, פיתוח החנייה ועוד. חלק ניכר מתוכניות 

הפיתוח כבר בוצעו בשטח בהצלחה, וחלק בוצעו באופן חלקי.

ZoharZ
מדבקה
לפארק
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.3

המטרות
חיזוק ערכי הציונות - אהבת הארץ.•
העצמה של ערכי סיירת שקד: ערבות הדדית, התנדבות, רעות, מנהיגות •

וכדומה.
הפיכת פארק סיירת שקד למוקד פעיל של טיולים, ביקורים ונופשים.•
חיבור  של המבקרים לערכי הטבע והנוף באזור: ארכיאולוגיה, •

היסטוריה, וכדומה.
יצירת פארק ייחודי שמזמין את המבקרים לפעילויות של חיבור בין •

מגזרים שונים ובני מיעוטים המשרתים את המדינה, בהמשך לחיבור של 
לוחמים ומפקדים דרוזים ובדואים שהיה בסיירת שקד.

שימור המורשת של סיירת שקד והנצחה של נופלי היחידה.•
חיזוק התדמית והמיתוג של קק״ל ופעילותה באזור. •

הדרך להשגת המטרות:
פיתוח פארק סיירת שקד: תשתיות, עמדות מידע, פעילויות חינוכיות, •

פעילות קבוצות ומרכז מבקרים חווייתי.
יצירת תוכנית חווייתית ערכית שמבוססת על סיירת שקד.•
פיתוח הפארק כאזור ניווטים – רגלי – אופניים – רכוב.•
הקמת אנדרטה וקיר שמות להנצחת חללי היחידה.•
פיתוח פעילויות התנדבות בפארק.•

.4

קהל היעד
מטיילים שמגיעים לאתר ולאזור. משפחות ובודדים.•
קבוצות של מטיילים: בתי ספר, מוסדות שונים, ארגונים חינוכיים.•
תנועות נוער.•
קבוצות של חיילים.•
רוכבי אופניים, רצים, הולכי בריאות.•
קבוצות ובודדים שמחפשים חניון נוח לטיולים באזור.•

ZoharZ
מדבקה
להוסיף כאן את נושא נטיעות הסוואנה/נטיעות מדבריות
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.5

.5

הקונספט: אזורי תצוגה, מטרה, תוכן, אמצעים ומשך פעילות
הביקור בפארק סיירת שקד יהיה מודולרי תוך שהוא מורכב מכמה חלקים שאינם 

בהכרח תלויים זה בזה. המבקרים בפארק יוכלו לקבוע את המסלול והתכנים 

שמתאימים להם על פי אופי הקבוצה, גיל החברים, והזמן שעומד לרשותם.

אזורי התצוגה העיקריים:

א. מרכז המבקרים – המבנה המקורה.

ב. ציר סיירת שקד, שלאורכו עמדות מידע - כולל גשר הברזל.

ג.  התיאטרון הצופה אל גשר הרכבת. 

ד.  אנדרטת הנצחה - פסל סביבתי.

ה.  עמדות הפעלה.

ו.  ערוץ הנחל ושטחי הפארק.

א.

מרכז המבקרים – המבנה המקורה 

(מצוי בתכנון)

אזור תצוגה: מבנה מקורה שיוקם 

במרכז הפארק, ובו שירותים 

למבקרים וכן חדר אודיטוריום קטן.

מתוך תכנית המבנה - אורבנוף 2016
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המטרות:

חיבור של המבקרים בצורה רגשית לסיפור של סיירת שקד, לטבע שסביבם •

ולהיסטוריה של האזור.

חיזוק ומיתוג של קק״ל כארגון מוביל פעילות סביבה, יערות, קהילה וחינוך •

בנגב.

התוכן:

סרט מרגש אודות סיירת שקד.•

תכנים אודות הפארק.•

תכנים אודות הסביבה – צמחייה, בעלי חיים היסטוריה וציונות.•

האמצעים:

הפקת סרט היסטורי מרכזי מרגש אודות סיירת שקד.•

הפקת תכנים שונים אודות הטבע וההיסטוריה של הסביבה שיוצגו על •

גבי מסכים ולוחות מידע שונים.

יצירת חידון טריוויה אינטראקטיבי מעשיר ומשעשע, שיעסוק בנושאים •

הקשורים לסיירת ולפארק. החידון אינו תלוי בידע הנצבר בסיור.

אופציות נוספות: הקרנת סרטים קיימים אודות סיירת שקד.

משך פעילות: סרט מרכזי – 13 דקות. חידון טריוויה – 12 דקות. ס״ה משך 

פעילות – 30 ד׳ (כולל שימוש בשירותים).

ב. 

ציר סיירת שקד - כולל גשר הברזל

אזור התצוגה:

ציר שקד מתוכנן כשביל 

מעגלי נגיש, השוזר את 

התיאטרון, גשר הברזל 

ועוד, כשלאורכו עמדות 

מידע שיביאו חלקים 

מההיסטוריה של סיירת 

שקד ושל הגשר.

ציר סיירת שקד

ZoharZ
מדבקה
להוסיף את ההיבטים של קק"ל, לא במנותק מהתכנים הסביבתיים אלא כמהות של התכנים הסביבתיים
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במהלך סיור שנערך ב-25.11.19 סומנו 8 נקודות לאורך השביל, על גבי מפת 

הפארק, מתוך כוונה למקם את עמדות המידע בנקודות אלה. הנקודה המסומנת 

בקצה המערבי של גשר הברזל תעסוק בסיפור הייחודי של הגשר, כחלק ממערך 

מסילות הברזל שבנו הבריטים.

המטרה:

היכרות של המבקר עם ההיסטוריה של סיירת שקד, ויצירת חיבור למורשת 

ולערכית של היחידה. הקניית ידע אודות גשר הברזל.

תוכן:

סיפורי היסטוריה של היחידה. בחירה של כ-8 נקודות עניין שבכל אחת מהן יובא 

גם חלק מההיסטוריה, וגם סיפור אישי או אנקדוטה שמחברת את המבקר אל חיי 

היומיום של הלוחמים והיחידה.

סימון תכנון נקודות המידע על גבי מפת הפארק
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אמצעים:

שילוט שיוצב בנקודות שייבחרו. על גבי השילוט יהיו טקסטים, מפות, ואולי גם 

ציורים או קריקטורות שימחישו את הסיפורים.

בנוסף, על כל שלט יהיה ברקוד, שעל ידי סריקתו המבקר יוכל להגיע למידע נוסף 

אודות הסיפור שבשלט, וכן לשמוע קריינות, או מוסיקה, או לצפות בסרט.

משך הפעילות: 15 - 60 דקות.

ג. התיאטרון הצופה אל גשר הברזל

אזור תצוגה: ספסלי אבן שנבנו כתיאטרון סביב במה, הצופים אל גשר הרכבת.

המטרות:

תצפית רחבה על הפארק וגשר הרכבת.•

חיבור של המבקרים אל השטח.•

מקום התכנסות לשיחה והדרכה.•

התכנסות להדרכה אודות האנדרטה שתוקם בסמוך.•

התוכן:

סיפור ההיסטוריה של פעילות הסיירת תוך המחשה של המשמעות בשטח.•

סקירת בעלי חיים וצמחייה.•

המחשה של פעילות מארבים על ידי הצבעה על נקודות בשטח.•

האנדרטה ומשמעותה.•

האמצעים:

שילוט לוחות ומפה.•

אופציה להצבת מסבירן.•

בניית תוכן מקוון שיופעל באמצעות ברקוד, ובהמשך גם באפליקציה של קק״ל.•

משך פעילות: 15 ד׳.
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ד. 

אנדרטת הנצחה

אזור התצוגה: סמוך לתיאטרון הצופה אל גשר הברזל.

המטרה: יצירת מונומנט הנצחה בולט וייחודי לזכר חללי היחידה.

תכנון ועיצוב האנדרטה בוצע על ידי האמן זיגי בן חיים, יוצא סיירת שקד.

תכנון סופי של האנדרטה והשביל הנוסף העובר דרכה יבוצע בתיאום עם התכנון 

הכולל של הפארק על ידי קק״ל.

ה.

4-5 עמדות פעילות ODT (Out Door Training) שיוצבו בנקודות מרכזיות 

בפארק

אזור תצוגה: העמדות יפעלו ברחבי הפארק.

עמדה אחת סמוך לגשר הרכבת. עמדה אחת סמוך לביתן המידע והשירות, עמדה 

אחת תהיה ניידת - משחק ניווט תחרותי שיתבסס על כל שטח הפארק, ועוד שתי 

עמדות מתוכננות להיות באזור המזרחי של הפארק, סמוך לציר המים והחנייה 

שליד שלולית החורף.

הדמייה של האנדרטה והשביל - בוצעה על ידי עמותת סיירת שקד

ZoharZ
מדבקה
עדיין אין בפרוגרמה קשר מכל סוג שהוא(תפקודי/חזותי/רגשי) בין התיאטרון להנצחה.
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המטרות:
סיור באתרים מרכזיים בפארק.•
ביצוע פעילות קבוצתית ערכית ומגבשת.•
היכרות ומידע אודות סיירת שקד. •
הוצאת אנרגיה מעשית וחיובית.•
כייף.•

התוכן:
משחקים ופעילויות שמייצגים ערכים משמעותיים: עבודת צוות, •

חדשנות ומקוריות, מנהיגות, מקצועיות, נחישות, התנדבות.
לימוד ההיסטוריה של הסיירת.•
היכרות עם הצמחייה ובעלי החיים המקומיים.•
גישוש ואיתור עקבות. •

האמצעים:
מפות מודפסות שישמשו למשחק ניווט קבוצתי תחרותי.•
שילוט ייחודי.•

ביתן שירות

ציר המים
שלולית החורף

ברזל
גשר ה

עמדות הפעלה - ODT - יהיו פזורות בפארק
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אביזרים ניידים - כגון חבלים, חישוקים ומוטות - שיהיו נעולים במחסן •

שבביתן השרות במרכז הפארק.
סימון נקודות בשטח באמצעים שונים - אבן, עץ וכדומה, בכפוף •

לעמידות בפני ונדליזם.

משך פעילות:

20 – 40 דקות בהתאם למזג האוויר ולאופי הקבוצה.

ו.

ערוץ הנחל ושטחי הפארק

אזור תצוגה: ברחבי הפארק ולאורך הנחל יוצבו שלטי מידע והכוונה. ניתן 

להוסיף ברקודים שמפנים את המבקרים לתכנים מקוונים.

המטרות:

הכוונת המבקרים ומתן מידע אודות צמחיה, בעלי חיים, חקלאות ועוד.

התוכן:

החי והצומח.•

בורות המים, שלולית עונתית.•

חקלאות מדבר ותחנת המחקר.•

ארכיאולוגיה באזור.•

מלחמות וקרבות באזור לאורך ההיסטוריה.•

האמצעים:

שלטים מעוצבים ומושקעים שיוצבו ברחבי הפארק, וכל אחד מהם יעסוק בנושא 

רלוונטי למיקומו.

משך פעילות:

20 – 40 דקות בהתאם למזג האוויר ולאופי הקבוצה.

ZoharZ
מדבקה
היכרות ם פעילות קק"ל בפארק והאופן בו קק"ל פועלת בשטחים הפתוחים באזור
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.6

פעילויות נוספות
תשתיות הפארק מאפשרות קיום פעילויות מגוונות של קבוצות ויחידים:

  ריצות ניווט, ניווט רגלי או ניווט רכוב.•

  מסלולי אופניים מסומנים.•

  פעילויות התנדבות ותחזוקה:•

על פי תיאום, יוכלו קבוצות מבקרים להגיע לפארק ולבצע עבודות התנדבות 

שונות של טיפול ותחזוקה, כחלק מפעילות גיבוש והתנדבות בקהילה. הפעילויות 

יבוצעו תוך ליווי של הדרכה צמודה על ידי מתנדבים של עמותת סיירת שקד.

.7

השפה העיצובית
תכנון כל האלמנטים בפארק יתבצע תוך שמירה על האופי של המקום, ותוך עיצוב 

שישתלב בטבע ובנוף עד כמה שניתן.

תכנון המבנה, תחנות הפעילות, השילוט והשבילים יעוצבו תוך כוונה לשמור על 

המראה הטבעי של המקום ובמינימום פגיעה בקווי הנוף.

שפות התכנים
התכנים שיוצגו בפארק יובאו בשלוש שפות - עברית ערבית ואנגלית. שלוש השפות 

ישמשו גם על גבי השילוט, גם בתרגום של הסרטים, וגם בתכנים המקוונים.

 .8

מהלך הביקור – תפוסה – זרימת קהל
הפארק יכול להכיל בו זמנית קבוצות מטיילים רבות בשל שטחו הגדול.

תיאום ביקור של קבוצה שמעוניינת בהדרכה יכול להיות בגודל קבוצה של 25 / 

50 / 75, בהתאם למספר המדריכים הפועלים במקום באותו יום.

25 מבקרים יכולים להתחיל את הסיור במבנה של מרכז המבקרים, ובמקרה של 

קבוצות גדולות יותר, יש לתזמן ביצוע חילוף בין הקבוצות לאחר חצי שעה.

המבנה של הפארק מאפשר קיום סיורים בעלי אופי שונה על פי התוכניות של 

הקבוצות, בהתאם למזג האוויר, לזמן של הקבוצה ולתפוסה של מתקני הפארק.
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יש להניח שמרבית המבקרים יגיעו למקום ללא תיאום מראש, כשחלקם אפילו לא 

מודעים לאפשרויות הסיור המגוונות.

מסלול ביקור מועדף

על אף האמור, כאשר מגיעה קבוצה שהזמינה ביקור בפארק, יש לתכנן ציר ביקור 

מועדף:

 ביקור במבנה הסגור של מרכז המבקרים.1.

 עלייה לתיאטרון לתצפית.2.

 הליכה על הגשר וביקור באנדרטה.3.

 ביצוע פעילויות ODT על פי התחנות.4.

 סיור מודרך או עצמאי ברחבי הפארק.5.




