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פעילות עמותת סיירת שקד

 דווח סיכום לשנת .2020כללי
 .1דוח זה הינו המשך לדוח החצי שנתי שהופץ בספט' ) ,2020הרצ"ב כנספח בקובץ .(1
 .2הדוח מפרט את פעילות העמותה מ -ספט' עד דצמ'  ,2020מסכם את השנה הקלנדרית ,2020
 .3הוא מופץ בעיתוי זה )למרות שהעמותה פועלת עם צוות הוועד והיו"ר החדש רק ממרץ (2020
לאור אי היכולת להיפגש באופן מסודר פנים אל פנים בכפוף להנחיות משרד הבריאות ,וריבוי
הנושאים המחייבים את עדכונכם.
.

מטרת המסמך
 .4להציג לעדכן את חברי ועד העמותה על מגוון הפעילויות שנערכו בתקופה הנדונה.
 .5מטבע הדברים הפעילות שבוצעה בתקופה זו הינה פעילות מצומצמת כחלק ממגבלות המגיפה.
יחד עם זאת ניתן לומר בסיפוק שהעמותה וצוותי הפעילות המשיכו לפעול ליזום וגם הגיעו להישגים.

להלן פירוט
.6

הפעילויות.

אתר האינטרנט הרשמי של העמותה.
 שלד האתר נמצא לקראת השלמת תכנות, סביר להניח שלקראת תחילת פבר'  2021יעלה האתר לאוויר. חלק חשוב באתר בשלב ראשון יהיה תחילת גביית תשלומי דמי חבר באמצעות האתר,דבר שלא נעשה במהלך השנה החולפת.

-

בחודש האחרון נערכה רשימה של בוגרי היחידה אשר יש בידינו את פירטי ההתקשרות איתם
בעזרת אפליקציה המאפשרת שליחת הודעות באופן ישיר ללא קבלת שירות
מחברת דברור תמורת תשלום.

-

במהלך חודש ינו'  2021תשלח הודעה עפ"י רשימת החברים המופיעים ברשימה  ,ע"מ לעדכן אותם
על הקמת האתר והכנסתם ללוח התפוצה של האתר.

-

כל חברי צוות הקמת האתר חתמו על הצהרת שמירה על סודיות ואי שימוש בקובץ פרטי החברים
לכל שימוש אחר שאינו חלק מפעילות העמותה )מסמך שנוסח ואושר ע"י יועמ"ש העמותה(.

הארכיון.

 .7הקשר עם המשפחות השכולות ואתר
 ניר ממשיך בעבודת הקודש כנציג העמותה ואיש הקשר למשפחות השכולות ,עוקב אחראזכרות החללים ומשתתף בטקסי האזכרה ,שומר על קשר עם משפחת השכול ,מטפל בצרכים
של כל משפחה ומשפחה .

-

בעקבות פעילות של ניר לעדכון רשימת החללים של היחידה ,בהמשך לפגישות ושיחות בנושא ,קביעת
הגדרה מדויקת מי הם חללי היחידה ובהתאם לסיכום ישיבה בנושא שנערכה בביתו של
בנצי נצר  -ע/ס/ש  015מ 15 -יולי  2020ועפ"י דוח הפעילות החצי שנתי של העמותה מ -ספט' ,2020
נערכה פגישה עם שמואל הרצל סמנכ"ל אגף הנצחה משפחות ומורשת במשהב"ט ,הוגדו במדויק
הקריטריונים לגבי רשימת חללי היחידה.
כמו כן ניר יטפל בסנכרון רשימת החללים מול אתר יזכור הצה"לי

-

באופן עקרוני סוכם שלמרות שחלק מהחללים המופיעים ברשימות חללי היחידה לא נפלו במהלך שרותם
ביחידה ,לאור השנים הרבות שהם חלק מהרשימה וההנצחה הם לא יגרעו מרשימת חללי היחידה.
המספר הסופי והמסוכם של החללים הינו 120 -:חללים.

-

סיכום הפגישה עם שמואל הרצל )רצ"ב כנספח בקובץ .(2
למרות המסוכם בדוח החצי שנתי לא נערכה עד עתה ישיבת ועד העמותה בשל מגבלות המגיפה
ונושאי החללים ואתר הארכיון לא הוצגו באופן מסודר בפני הועד.

 .8שדרוג אתר ההנצחה של היחידה במצודת יואב.
 נעשתה עבודת מטה בנושא שדרוג אתר ההנצחה ,עוד בתקופתו של שיפמן יחד עם מזרחי ,העבודהלא הגיע לשלב של ביצוע .הנושא התעורר מחדש עם יוזמתו של ניר לשפר את תמונות הנופלים.

-

בדיון שנערך במשהב"ט עם שמואל הרצל ,הצגנו בקשה עקרונית לשדרוג עמוק של אתר ההנצחה.
בקשתנו העקרונית אושרה) ,ראה סיכום הפגישה הרצ"ב(.

-

מעבר לסיכום העקרוני ,קיבלנו המלצה לעבודה עם קבלן המתמחה בשדרוג אתרי הנצחה ולמשהב"ט
יש ניסיון רב וחיובי אתו -:אודי כהן /חברת זברה.

 החלה פעילות מול חברת זברה ,נכתבה פרוגרמה המפרטת את מהות שדרג האתרהוקם צוות ניהול הפרויקט שכלל את צוקר ,מזרחי ,ניר וצביקה.

)רצ"ב כנספח בקובץ  .(3נערכו מספר פגישות עם אודי ומיכאל מנהל הפרויקט מטעם זברה באתר.

-

תוצאות פעילות זו הייתה מצגת )רצ"ב כנספח בקובץ  (4והצעת מחיר לביצוע הפרויקט.
המצגת והצעת המחיר נשלחו לשמואל הרצל ממשהב"ט ותואם אתו ביקור באתר,
ב 5 -נוב' נערך ביקור נציגי משהב"ט במצודת יואב ובאופן עקרוני ,תכנית האב והצעת המחיר
אושרו להצגה בפני ועדת ורדי )בשתי אפשרויות או בפעימה אחת ב2021 -
או בשתי פעימות ב.(2021/22 -

 ב 2 -דצמ' התכנסה ועדת ורדי ואישרה את פרויקט השדרוג בתקציב של  540אלף ש'בשתי פעימות של  270אלף ש' בשנים ) .2021/22אין ספק שזהו הישג מרשים(.

-

לאחר אישור התקציב נערך סיור נוסף באתר לפירוט התכנון והעבודות והפיכת תכנית האב
לתכנית מפורטות לביצוע),פריסה ומיקום הרכיבים באתר רצ"ב כנספח בקובץ .(5

 .9צוות המורשת )העברת הלפיד לדור ההמשך(.
 למרות מגבלות המגיפה המשיך הצוות בפעילות תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. נערכו מפגשים עם הממ"פים בבא"פ או באזורים אחרים בשטח. נערכו מפגשים עם סגל המחזורים של המתגייסים החדשים )רותם ,צבר ,שקד ,הגדס"ר הבדואי,תומר )הפלוגה הדתית(.

-

נמשכו המפגשים השגרתיים השבעה ומסע כומתה.
הדלקת נר ראשון בחנוכיית שקד עם המפקדים של שקד הנמצאים באימון בצאלים.
הדלקת נר אחרון בבא"ח קציעות עם הטירונים החדשים נוב'  ,2020אירוע מרגש באופן מיוחד
אירוע המציין  18שנות פעילות ממחזור נוב'  2002עד מחזור נוב' .2020
מעבר לכך מבחינה אישית  50 -שנה מאז גיוסינו לצה"ל....
תחילת תאומים והתארגנות לקראת אירועי דרום אדום.

 .10צוות הקשר עם המגזר הבדואי וארגון טקס האזכרה השנתי.
 מטבע הדברים בשל המגיפה צומצמה פעילותנו אך למרות זאת נערכו מספר פגישות והקשר-

-

הוא יותר בזום ובטלפון.
המכינה הקדם צבאית לבני נוער בדואי הינה הצלחה גדולה ,בימים אלו נערכת מכינה מספר חמש.
מקום המכינה הועבר מעין דור לרמת יוחנן ,במכינה הנוכחית  24חניכים.
אחוז המתגייסים לצה"ל של בוגרי המכינה הינו בדרך כלל קרוב ל .100 % -
רון גפני מוביל את הקשר עם המכינה מטעם עמותת סיירת שקד.
"עמותת טוב יחד" ו"עמותת סיירת שקד" יחד עם חברת  shearittמובילות פיילוט ארצי בבית זרזיר.
פרויקט סחר חליפין באמצעות מטבע וירטואלי בין התושבים של הכפר והכפרים השכנים ובהמשך
בכל הארץ.

 מטרת הפרויקט סחר חליפין ,כגון בגדים ,כלי בית וכד' ,שאין בהם שימוש בבית מסויםאך בבית אחר יש בהם צורך ,כך התושבים חוסכים כסף.

 בשונה מכמה מקומות בהם החל פיילוט זה בארץ ,היוזמה סוחפת את תושבי בית זרזיר ואת המועצהמי שנותן מוצר מקבל מטבע וירטואלי ובאמצעותו הוא יכול לרכוש מוצר אחר וכד'

בראשות אמיר מזריב ובסיוע רצוף של ניר מזריב.
 לפני מספר ימים נערך ביקור בבית זרזיר בהשתתפות מייסדת ומנכ"לית "עמותת טוב יחד"אירית עצמון נציגי  shearittודורון לנדוי ,מפגש עם המפעילות של הפרויקט וראש המועצה
אמיר מזריב אשר ערכו לנו סיור במתחם שהוקצע למוצרים במתנ"ס הישוב וסיפרו
על הפעילות בנושא הצוברת תאוצה.

 .11צוות הסיוע להלומי קרב וחברים במצוקה מקרב בוגרי היחידה.
 בנצי נצר מרכז את התחום ,ממשיך בקשר סיוע לשמעון אמיר ,מיכה סלומון ומשה רובין ,הפעילותנעשית במסגרת קבוצת תמיכה של מספר חברים ממחזור אוג' .70
 בנצי בפעילותו המבורכת מקדיש חשיבות רבה ופעילות בשמירה על קשר עם החברים שעברו חוויותלחימה משמעותיות וקשות )יש להקפיד ולהיזהר עם המונח "הלומי קרב" שהוא מונח מוגדר ואין
לאף אחד מאתנו כלים לקבוע ואו לטפל( מתוך תחושה שאחד המרכיבים החשובים בתהליך הסיוע
הינו לתת להם תחושה שהם לא לבד ואינם נטושים ע"י החברים.

-

מי שהציף מבין החברים את הנושא באופן משמעותי הינו שלמה וולדמן שבימים האחרונים השלים את
כתיבתו של ספר על הלומי קרב של סיירת שקד ,המספר את סיפורם של לוחמים הסובלים בשקט
שנים ולעיתים בלהט היום יום נעלמו מעניינו ומליבנו.

-

שלמה גם יצר קשר עם עמותת בשביל החיים עמותה המלווה לוחמים שעברו חוויות לחימה משמעותיות
וקשות ומסייעת להם .ב 1 -נוב' נערכה פגישה בין נציגי /הנהלות שתי העמותות וסוכם על תחילת
בדיקה של שיתוף פעולה בעזרת פיילוט משותף )רצ"ב כנספח סיכום הפגישה בקובץ(6

-

בהמשך לפגישה זו נערכה לפני כשלשה שבועות פגישה בין הנהלת עמותת בשביל החיים לבין חלק
מחברי מחזור מאי  ,73שהיו בסוף שבוע של נופש בדרום ,לפי התרשמות של אנשי העמותה ,הייתה
פגישה מצוינת ,נשאלו שאלות והייתה התעניינות רבה ,הפגישה הסתיימה בכך שהחברים מבקשים
להמשיך את הקשר עם עמותת בשביל החיים.

 מאיר זיו מרכז את הקשר בין המחזור לבין העמותה ,לדבריו הרבה מתעניינים וירצו להגיע למפגש. הצפי הינו להשתתפות של  15/20חברים והנהלת העמותה בשביל החיים .המטרה להגיע בסיום הפגישהנקבעה פגישה נוספת ב 7 -ינו'  2021בכפר אז"ר בביתו של אולי אתר שאליה הוזמנו כל חברי המחזור.

למחויבות והסכמה של חברים המעוניינים להשתתף במסע לגבש קבוצה ולצאת לדרך.

-

לפני כשבועיים הסתיים שלב של פיילוט מוצלח עם קבוצה של צנחנים לוחמים מתקופת מלחמת של"ג
חברים מבוגרים בני חמישים ומעלה ,לעמותה לקחים רבים שייושמו בפעילות עם לוחמי הפיילוט שלנו.

-

לאחר גיבוש הקבוצה הכוונה לצאת לשלשה ימי פעילות באזור אפר'  2021בחוות דמורה
במורדות הר מירון.

-

פעילות מבורכת בתקוה שתצליח.

 .12המשך הקמה ופיתוח פארק סיירת שקד.
 השנה התמקדה הפעילות בשני תחומים עיקריים הפיכת גשר הרכבת לגשר להולכי רגל והשלמת תכנוןהמערך הכולל של השבילים.

-

במרץ נחתם חוזה עם קבלן שזכה במכרז להסבת גשר הברזל ,העבודה לאחר עיכובים שונים מתוכננת
להסתיים לקראת פבר' .2021

-

בגלל מגבלות יועץ הנגישות לא אושר מדרך רשת שניתן יהיה לראות את תחתית הגשר כאשר הולכים
עליו ,עמדנו על כך בתוקף ,סברנו שזהו חלק מחווית הביקור והמעבר על הגשר ,הצלחנו לשכנע,
נוספו לפרויקט עוד  360אלף שקל ויהיו לאורך הגשר חלונות זכוכית באורך של  6מ' שיהווה
אטרקציה תיירותית ומעבר חוויתי על הגשר.

-

מקוים שתכנון מערך השבילים יושלם עד אמצע ינו'  2021ויעבור לשלב ביצוע.
טקס הנטיעות השנה יתקיים בצמוד להשלמת העבודות על הגשר ויכלול טקס פתיחה רשמי של הגשר
להולכי רגל יוזמנו היו"ר החדש של קק"ל ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרים ,ר' מועצת מרחבים ,ר' העיר
אופקים וכמובן בוגרי היחידה ומשפחותיהם .הטקס יאורגן וינוהל ע"י קק"ל )כמו בשנה שעברה(.
תאריך יסוכם ויופץ בנפרד.
רשימת נושאים שיש עוד להשלים בפרויקט הקמת ופיתוח הפארק )רצ"ב כנספח בקובץ .(7
אריאל.

 .13הקמת כיכר לוחמי סיירת שקד בעיר
 ביוזמתו של אבנר אבידר החלה פעילות של בקשה להקמת כיכר לוחמי סיירת שקד באריאל,בימים האחרונים התבשרנו שבקשתנו אושרה ,מיקום הכיכר ומועד ההקמה עדין לא נקבע,
אנו מקווים יהיה בציר העולה לכיוון האוניברסיטה.

-

עיצוב הכיכר יהיה באחריותנו ,תוך תאום עם העיריה כמובן.

ס יכ ום .
 .14במבט על רשימת פעילויות הזו ורשימת הדוח החצי שנתי ניתן בהחלט להביע לאחור לעבר שנת 2020
החולפת בסיפוק ,עם כל המגבלות הקשיים והסגרים העמותה לא שקדה על שמריה פעלה
והגיע להישגים.
 .15זו גם הזדמנות להודות לכל המתנדבים על פעילותם המבורכת בתקוה ליוזמות חדשות ופעילים
נוספים שיצטרפו למעגל העשייה.

בב רכה .
צביקה כהן
מזכיר העמותה

נ ס פ ח ים -:
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ק וב ץ 6
ק וב ץ 7
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שמואל צוקר
יו"ר העמותה

