תכנית עבודה לשנת 2021
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לאורך שנים וחלקם נושאים ואו פרויקטים שהחלו בשנת  2020במסגרת התחדשות העמותה.

פארק סיירת שקד
-
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הפעילות הינה המשך ישיר של קידום ביצוע התוכנית המאושרת המתגלגלת מאז אישור הפרוגרמה
אישור התוכנית העקרונית ואישור התכנון המפורט אשר מתבצע לאיטו בשנים האחרונות.
תהליך שהחל ב) 2012 -עד עתה לא השלמנו  50%מהתכנון(.
בשנת  2021צפוי השלמת תכנון מערך השבילים ,כולל השלמת שביל הבטון בחלקו המזרחי של
נחל אופקים כולל המשטחים והבסיסים לעמדות המידע לאורכו,
הכנת הביסוס לאנדרטה הראשית ותחילת ביצוע והקמת מערך זה.
השלמת תכנון קירוי התיאטרון והגשרונים להולכי רגל והגשתם לוועדת התכנון נגב מערבי לקבלת היתר.
רשימה מפורטת המסכמת את הנושאים שעדין יש לבצע צורפה לחוברת שנמסרה בתחילת האסיפה.

צוות מורשת והעברת הלפיד לדור ההמשך
 המשך הפעילות המסורתית והרגילה מול חט' גבעתי ופרחי הטייס. במהלך שנת  2019עלה נושא הרחבת הפעילות בקרב המכינות הקדם צבאיות ,נערכו פגישות כוללסיורים בפארק עם יוס אלדר וזאביק נתיב/נחשון אשר התלהבו מאד מרעיון שיתוף הפעולה,
ומהפארק עצמו ,זאביק דרורי מוכן להירתם לנושא ולכתוב חומר וחוברת הדרכה לחניכים אלו,
נראה שיש בהחלט מקום להרחבת הפעילות ובעיקר לנוער המתלבט בנושא ההתנדבות
ולא לפעול רק בקרב לוחמים שכבר התנדבו ונמצאים בגבעתי ובקורס טייס .

גיוס תרומות
 בשנת  2020היו מספר תרומות של חברים אשר ביוזמתם החליטו לתרום, יש לקבוע תכנית פעילות לגיס תרומות ,שתכלול יעדים ,פילוח מגזרים ובעלי הון שאותם כדאי לענייןולנסות לשכנע.
כולל מטרה ויעד/סכום שנתי שאליו צריך לשאוף להגיע.

שדרוג אתר ההנצחה במצודת יואב
 קבלן הביצוע יתחיל לעבוד בשבוע הקרוב עפ"י התכנון העקרוני שסוכם ,חוזה נחתם אתו 25%מסה"כ התקציב הגיע כבר לעמותת גבעתי.
 השנה יבוצעו כל עבודות התשתית ,רוב העבודות יוכנו במפעל ויובלו להרכבה באתר ,האתר ייסגרלתקופה קצרה ככל האפשר לא יותר מחודשיים
 -יושלם הסרטון "דרכה של סיירת שקד" שהוא חלק משדרוג אתר ההנצחה.

טקס האזכרה במצודת יואב
 -במידה ולא יהיה שינוי ,הטקס השנה יערך במתכונת המסורתית ,תאריך מוצע  23יוני .2021

אתר האינטרנט הרשמי של העמותה
 האתר יעלה לאוויר בשבועיים הקרובים ,גם לאחר שלב ההשקה ימשיך צוות ההקמה בהשלמהוהכנסת חומרים נוספים לאתר ,כולל העדכונים השוטפים הקשורים בפעילות העמותה.
 -האתר ישמש אמצעי עיקרי לתשלום דמי החבר ותרומות לעמותה.

סיוע לנפגעי טראומה והלם קרב
 מתקיים פיילוט של סיוע לקבוצה ממחזור מאי  ,1973יש לסכם באופן מפורט את תוצאות הפיילוטועפ"י הסיכום החלטה וקביעת המשך הפעילות והקשר עם עמותת "בשביל החיים".
 -המשך הסיוע לנפגעי טראומה והלם קרב הנמצאים כבר בתהליך של עזרה מבורכת.

עדכון ,אימות וניפוי רשימות בוגרי היחידה
 צוות הקמת אתר האינטרנט ימשיך בעדכון הרשימות הקיימות),כולל בניית קבוצות משנה -:ועד העמותה,חברי העמותה ,פורום ראשי מחזורים ,פורום המשפחות השכולות ,פורום נאמני פארק שקד וכד'(.
 לקובץ גישה רק לחברי צוות ההקמה ,אשר חתמו על הצהרת סודיות והתחייבו לשמור בקפדנות ולמנועזליגת נתונים ואו גישה לקובץ לגורמים לא מורשים.

הקשר עם המגזר הבדואי והמכללה הקדם צבאית
 ימשך הקשר עם המגזר והמעקב אחר הפיילוט בזרזיר. -תימשך התמיכה במכללה הבדואית.

הקשר עם המשפחות השכולות ואירועי הזיכרון וההנצחה
 תימשך הפעילות בתחום. -תועבר רשימת המשפחות השכולות לרפאלה לצורך עדכון קובץ הפרטים.

 מעורבות בארגון טקס האזכרה השנתי ושדרוג תמונות חללי היחידה ועדכונםעפ"י הסיכום באסיפה הכללית האחרונה

