פעילות עמותת סיירת שקד
 דווח חצי שנתיכללי.
 .1ב 3 -מרץ  2020נערכה אסיפה כללית של העמותה ,באסיפה זו נבחר שמואל צוקר כיו"ר העמותה
)החליף את אריה )שיפמן(רמות( .מאז עברה חצי שנה של פעילות העמותה בתנאי הגבלות וסגר ,תוך
ניסיון בכל מחיר לשמור על הגחלת ולהמשיך את פעילות העמותה במסגרת המגבלות והקשיים.

מטרת

המסמך.

 .2להציג ולעדכן את חברי הוועד את פעילות העמותה על מגוון פעילותה ,במשך החצי שנה האחרונה
ממרץ  2020עד ספט' .2020
 .3פעילות תחת המטריה והמגבלות של המגפה ,מטבע הדברים ,פעילות מצומצמת במידה משמעותית.

להלן פירוט הפעילויות.
 .4האסיפה הכללית
 ב  10 -פבר'  2020הופץ זימון עם פירוט הנושאים לדיון ב  3 -מרץ  2020נערכה האסיפה הכללית השנתית של העמותה לסיכום שנת ,2019בפאנץ' ליין בתל אביב.

-

סיכום האסיפה – ע/ס/ש  20/1מ 4 -מרץ .2020
לאחר בחירתו של צוקר כיו"ר העמותה ,הוצגה מצגת מפורטת המגדירה את חזון היו"ר
ואת דרך ניהול העמותה עפ"י תפיסתו  -חזון ודרך פעולה זו אושרה בהצבעה.

 .5פגישות עם ראשי צוותי הפעילות ובעלי תפקידים בעמותה.
 כחלק מלימוד פעילות העמותה ע"י צוקר נערכה סידרת פגישות עם ראשי צוותי הפעילות ובעלי תפקידיםבעמותה.

-

החברים איתם נפגשנו -:דני פרל ,אבנר אבידר ,שלומי גרונר ,אריה )שיפמן( רמות ,גרשון וילן ,ניר כהן,
אמציה )פצי( חן בנצי נצר ,דורון לנדוי ,יזהר קנה ,שמואל פז ,עמיחי שתיל,
נדב ממלוק ,רפאלה כץ ,יוסי הלפמן ,אלי שפלטר ,שלמה וולדמן ,יפתח הריסון
)עם אבנר אבידר ,גרשון וילן ובנצי נצר ,נערכו מספר פגישות(.

-

במפגשים אלו עברנו למעשה צוות פעילות אחד אחרי השני ,כולל הכרות עם פעילות הצוות,
משמעויות ותוכניות לעתיד ,יחד עם זאת הכרות אישית עם חלק מראשי הצוותים
ובעלי התפקידים אותם צוקר לא הכיר.

 .6ב 20 -מרץ  ,2020ע/ס/ש  20/2פורסם עדכון לגבי  -פעילות העמותה בצל הקורונה.
 המגבלות ואפשרויות המשך הפעילויות לאור המצב ומגבלותיו. .7ב 23 -מרץ  2020ע/ס/ש  008פורסם  -דווח מס' 1

המפרט את פעילות העמותה נכון

למועד פרסומו
יואב.

 .8אזכרה מרכזית שנתית במצודת
 לאור המצב ,צוות ארגון האזכרה המרכזית בראשותו של דורון לנדוי ,בהתייעצות עם הנהלתהעמותה  -הוחלט לקיים טקס וירטואלי ,שלומי יזם וארגן את כל הקשור להסרטת הטקס
ניר הוציא מכתב מכובד של השתתפות וזיכרון למשפחות השכולות.
בעזרתו הרבה של יעקב מזרחי אורגן טקס כמו בכל שנה רק ללא משתתפים כולל כל הרכיבים
והנוהל הרגיל ,צוקר נשא נאום מרגש. .

-

הטקס הוסרט וביום הזיכרון הממלכתי ב 28 -אפר'  2020קיבלו חברי העמותה ובוגרי היחידה
את סרטון הטקס ,התגובות היו חיוביות מאד.

 .9ישיבת וועד העמותה .20/1
 ב 15 -יולי  2020נערכה ישיבת וועד העמותה ,ישיבה ראשונה של הוועד שנבחרבאסיפת העמותה במרץ .2020

-

סיכום ישיבת הוועד ע/ס/ש  0018מ 18 -יולי  .2020בישיבה זו סוכמו מספר נושאים עקרוניים-:

.

הוצג בעזרת מצגת מפורטת תקנון מעודכן של העמותה ,נערך דיון על כל סעיף וסעיף ובסופו
אושר התקנון ע"י הוועד פה אחד ,בכפוף למספר הערות שינויים ותיקונים )התקנון יוצג לאישור
באסיפה הכללית הבאה(.
החל ממרץ  2020נעשתה עבודה לעדכון התקנון ,כאשר כל סעיף עבר אישור מדוקדק של
היועץ המשפטי.

.

אושר נושא הקמת האתר הרשמי של העמותה ,תכולה ,מבנה ועקרונות הקמתו  -כמו כן
אושר תקציב הקמה עפ"י ההצעה שהוצגה.

.

פארק סיירת שקד ,הוצגה/חולקה מצגת מודפסת למשתתפים המתארת את תהליך הקמת הפארק,
הוועד אישר פה אחד את כל הסיכומים ,ההחלטות התכנוניות והאישורים שהתקבלו בתהליך ההקמה
עד מועד הפגישה.

.

)הנושאים מוזכרים כאן הינם כותרות ,בסיכום הפגישה הם מפורטים בהרחבה(.

 .10דיונים עם היועץ המשפטי שמואל פז.
 החל ממרץ  ,2020נערכו מספר רב של פגישות והתכתבויות עם היועץ המשפטי של העמותהבכל נושאי ניהול העמותה,
כאשר המגמה הינה לפעול במדויק עפ"י נהלי חוק העמותות.

 .11אתר האינטרנט הרשמי של העמותה.

-

לאחר תקופה ארוכה של דיונים שנמשכו לאורך כל תקופתו של שיפמן כיו" ר בעמותה ,התקבלה
החלטה ע"י הוועד להקים את האתר הרשמי של העמותה על בסיס שלד האתר של סיירת חרוב.

-

סוכם מבנה ושלד האתר שלנו ,וההסבה של אתר חרוב לצרכינו ,נערכו מספר פגישות של צוות ההקמה,
חלקם יחד עם צוקר ושמואל פז.

-

ב 13 -אוג'  2020נחתם חוזה עם חברת ברנדוויז להקמת האתר ,עפ"י הצעת המחיר
שהוצגה בפני הוועד.

-

שבוע לפני חתימת החוזה הצלחנו לקבל תרומה מבוגר היחידה שאול שחר ,ששילם לחברת ברנדוויז
את מלוא עלות הקמת האתר.
)טיוטת החוזה ונושא התרומה אושרו ע"י היועץ המשפטי( .

-

האתר הרשמי של העמותה יהווה את האתר המרכזי ובו ירוכז מירב החומר שניתן לאתר ,אליו ישאב
כל חומר רלוונטי  -עפ"י מבנה שלד האתר שסוכם  -מכל האתרים הקיימים בנושא סיירת שקד.
בנוסף לכך יהיה קישור מהאתר הרשמי לאתר שקדניק ואתר הארכיון.

-

כמו כן ישמש האתר כלי לעדכון והצגת פעילות העמותה באופן כנה ושקוף לכל מי שמתעניין ,כלי
אשר באמצעותו נדע מי הם חברי העמותה )כפי שמוגדר בתקנון(
וכמובן ישמש מערכת מודרנית ועדכנית לתשלום דמי החבר ואו תרומה לעמותה בפשטות ובקלות,

 .12ההנצחה ,המשפחות השכולות ,ואתר הארכיון.

-

ב 14 -יולי  2020נערכה פגישה בביתו של בנצי נצר בנושא ההנצחה ,המשפחות השכולות ואתר הארכיון
בהשתתפות -:צוקר ,ניר ,בנצי וצביקה.
מטרת הפגישה הייתה סקירה של ניר לגבי פעילותו ,עדכון בנושא חללי היחידה שמספר החללים
מאז שניר ניכנס לנושא משתנה ומתעדכן ,נושא שיפורים בקיר ההנצחה במצודת יואב ונושא
אתר הארכיון.

-

באופן כללי ,לבנות מערכת של תאום פעילותו של ניר ,כפעילות מבוקרת ומתואמת תחת
המטריה של הנהלת העמותה.

-

סיכום הפגישה -:ע/ס/ש  015מ 15 -יולי .2020
כחלק מסיכום הפגישה נקבע שיערכו פגישות עם קצינת הנפגעים בחט' גבעתי
ועם האגף הנצחה משפחות ומורשת במשהב"ט.

-

פעילות ההנצחה ,נושא החללים ורישומם ,הטיפול במשפחות השכולות ואתר הארכיון,
יוצגו בפני הוועד ע"י ניר בפגישת הוועד הבאה.

 .13סיוע לנפגעי הלם קרב וחברים במצוקה בוגרי

-

היחידה.

נערכו בנושא מספר פגישות עם בנצי נצר המוביל את התחום ושלמה וולדמן הכותב ספר על
הלומי קרב בוגרי היחידה.

-

לאחרונה נערכה פגישה ביוזמת שלמה וולדמן עם עמותת "שביל המחר" המטפלת בהלומי קרב,
בביתו של בנצי נצר אשר מוביל תחום זה של נפגעי הלם קרב במסגרת פעילות העמותה.
הייתה זו פגישת הכרות ותאום ציפיות ,הסתבר שקיים כר נרחב לשיתוף פעולה.

-

סיכום הפגישה מ 18 -ספט' ,2020
מתוכננת פגישת המשך עם עמותת "שביל המחר" ב 15 -אוק' ,2020
מתוך מגמה למצוא כיוון ואפשרויות שת"פ.
זומנו לפגישה זו -:בנצי נצר ,איציק גורן ,שלמה וולדמן ,עמיחי שתיל ,אריה )שיפמן( רמות ,מוטי לפיד,
מוטי מזרחי ,דורון לנדוי ,צוקר שמואל וצביקה כהן.

 .14פגישה עם אגף משפחות ,הנצחה ומורשת

-

במשהב"ט.

ב 13 -אוג'  2020נערכה במשרדי משהב"ט בתל השומר פגישה עם הרצל שמואל סמנכ" ל האגף
ואשר הלפרין ,מטעם העמותה השתתפו  -צוקר ,ניר וצביקה

-

הפגישה נערכה מתוך מגמה ללמוד את נושא ההנצחה )כל הקשור לרישום והנצחת חללי היחידה(,
בקשה לאישור שדרוג עמוק ויסודי של אתר ההנצחה במצודת יואב
ובקשה לזירוז ולחץ על משרד הפנים לחתימת שר הפנים והכרזה על פארק סיירת שקד
כאתר הנצחה רשמי)עם כל המשמעויות התקציביות(.

-

יצאנו מפגישה זו עם סיכום חיובי לגבי שלשת הנושאים,
ניר בתאום עם נציג האגף יעדכן את רשימת חללי היחידה שאינם רשומים כחללי שקד.
אושר עקרונית שדרוג עמוק של אתר ההנצחה במצודת יואב.
האגף מטפל מול משרד הפנים בהכרזה על פארק שקד כאתר הנצחה רשמי)ב עקבות אישור והמלצת
וועדה מטעם משהב"ט(.
במקביל נערכה פגישה עם מאיר שפיגלר מנכ"ל הביטוח הלאומי )מנכ"ל קק"ל לשעבר( ,הבטיח לפעול
במשרד הפנים לסייע בקידום הנושא.

 .15שדרוג עמוק ויסודי של אתר ההנצחה במצודת יואב.

-

האישור העקרוני שקיבלנו מאגף ההנצחה ,משפחות ומורשת במשהב"ט הוא משמעותי מאד,
נתנו לנו להבין שאין טעם לשדרג בטלאים ,כל כמה שנים ,אלה לבצע שדרוג משמעותי עמוק
שישנה את פני האתר וישפר אותו באופן מהותי ,הן מבחינת עיצובו והן מבחינת התכנים שבו.

-

אנשי האגף ילוו את תהליך התכנון והביצוע ויצקו לתוך התהליך את הידע הרב והניסיון שהצטבר
באתרי הנצחה של יחידות אחרות ברחבי הארץ.

-

האגף המליץ על מתכנן/מבצע העוסק בשדרוג אתרי הנצחה ,מנוסה בתכנון וביצוע פרויקטים
מסוג זה ודרך עבודתו מקובלת על אנשי האגף.

-

נכתבה טיוטת פרוגרמה לשדרוג האתר בסיור שנערך באתר הוצגה ונדונה הפרוגרמה וסוכמה,
נערכו שתי פגישות עם המתכנן אשר יכין תכנון עקרוני ואומדן עלויות,

-

התכנון יוצג בפני הוועד ולאחר אישורו יערך סיור עם האגף במשהב"ט לאישור ותקצוב שדרוג האתר.
בשלב זה ממתינים להשלמת התכנית העקרונית ע"י המתכנן.

 .16התקדמות הקמת פארק שקד

-

בתחילת אוג'  2020החלה עבודה על שימור גשר הברזל והסבתו לגשר להולכי רגל ,החוזה עם הקבלן
מגדיר את משך העבודה לארבע חודשים ,ישנם כבר עיכובים כצפוי ,מקווה שלקראת טקס הנטיעות
בשנה הבאה נוכל לחנוך את פתיחתו.

-

הוקם קו בולדרים בצד שביל שקד )שביל הבטון( למניעת חציית השביל עם כלי רכב  4 X 4ופגיעה ע"י
יצירת עשרות קולייס בתכסית ובמרקם האקולוגי של לב הפארק.

-

נערכה פגישת הכרות בין צוקר לבין דני גיגי מנהל מרחב דרום ,פגישה טובה מאד ,דני גילה
הרבה מאד רצון טוב ,הבהיר גם את בקשיים שלו במסגרת קק"ל מול מנגנון בירוקראטי אדיר
ומסורבל ,שהתוצאה שלו היא לוח זמנים הזוי בקידום פרויקט פשוט ואלמנטרי.
בנוסף לפגישה עם מנהל המרחב ,נערך סיור לימודי מפורט להכרות עם האתר ,השטח ,התכנון,
שלבים וצפי להקמת חלקי הפרויקט ,נושאים בעיתים וצווארי בקבוק.

 נעשתה פעילות רבה מאד ,התכתבויות ופגישות מול הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים,יחד עם ראש מועצת מרחבים שי חג'ג' לשינוי החלטתם השלילית לגבי אישור הקצאת מיליון שקל
לטובת הפארק .עד עתה ללא תוצאות.

-

נערכו פגישות סיור בגשר הברזל וסיור במסגרייה בכפר כנא בגליל התחתון המייצרת את
המדרכים לגשר  -יחד עם המועצה לשימור אתרי מורשת ,כולל עם מנכ"ל המועצה עומרי שלמון,
הצלחנו לקבל עבור שימור קשר הברזל  600 -אלף שקל.

-

למרות הקפאת חלק גדול מהפרויקטים של מרחב דרום בקק"ל פרויקט הפארק ממשיך להיות מוקם
למרות המצב.

-

מתוכננת פגישה עם מנהל מפ"ק בקק"ל הממונה על פעילות המרחבים בארגון ,נמשיך
לדחוף את קידום הפרויקט ככל יכולתנו.

 .17פעילות מול חטיבת גבעתי.

-

צוות המורשת והעברת הלפיד לדור ההמשך ,צמצם באופן משמעותי את פעילותו לאור המצב.
למרות הכול נשמר הקשר והעדכון מול מפקדת החטיבה המג"דים והמח"ט ,מתוך מגמה להשתתף אם
אפשר באירועי החטיבה ולהיות מוכנים להמשך הפעילות כאשר המצב ישתנה.

-

הצוות השתתף בכנס הכשרת מפקדים ,ברמת מ"פ של שני מחזורים בבית גולדמינץ.

 .18הרצאות בצום
 ביוזמתו של יוסי הלפמן נוצרה מחזוריות הרצאות בזום בנושאי אקטואליה בהם נוטליםחלק ומשתתפים רבים מחברי העמותה ובוגרי היחידה.

 ,19כיכר על שם סיירת שקד בעיר

-

אריאל.

יוזמה של אבנר אבידר בקשריו האישיים קיבל הסכמה עקרונית לקרוא לאחת הכיכרות בעיר אריאל
על שם סיירת שקד.

-

הנושא נמצא עדין בחיתוליו ,ננסה לקדם זאת ,כל יוזמה כזו היא לברכה.

 .20שיתוף פעולה עם עמותת גבעתי ,פגישה עם איציק לוויט.

-

ב 3 -אוג'  ,2020נערכה פגישה עם איציק לוויט יו"ר עמותת גבעתי במלון פלזה בצל אביב.
מטרת הפגישה לבדוק אפשרויות של שיתוף פעולה בין העמותות.

-

נדונו נושאים ותחומים בהם יש מגע בין העמותות ובעיקר העזרה שמצודת יואב יכולה
להעניק לעמותת שקד ,סוכמו הנושאים הבאים-:

.

נקבל באופן מידי חדר במצודת יואב עבור העמותה ,מרוהט ,למחרת הפגישה מזרחי שלח
צילומים של החדר העומד לרשותנו.

.
.
.
.

לא תהיה שום בעיה לסייע לנו בארגון טקס באזכרה השנתית בעתיד ,כמידי שנה.
איציק יעשה ככל יכולתו להגביר את הקשר בין עמותת גבעתי לפארק סיירת שקד.
בקיר ההנצחה המתוכנן בחצר המצודה יהיה חלק ניפרד לחללי סיירת שקד.
איציק יסייע ככל יכולתו בתהליך שדרוג אתר ההנצחה שלנו.

סיכום.
 .20לאחר הסגר ,כאשר יתאפשר ,נקבע מוקדם ככל האפשר ,מועד לישיבת הועד הקרובה
 .21כפי שנראה ממצבור נושאים המפורטים הדוח זה ,למרות המצב ,העמותה
לא שוקטת על שמריה ,מתקיימת פעילות ואפילו פעילות ענפה ורבה.
 .22תודה לכל הלוקחים חלק בעשיה מגוונת זו )כולם בהתנדבות(,
תמיד נשאף להגדיל את מעגלי הפעילים והמתנדבים מחד,
יוזמות ונושאים חדשים התואמים את חזון העמותה ותקנונה מאידך.

בברכת
בריאות
וגמר חתימה טובה

צביקה כהן
מזכיר העמותה

צוקר שמואל
יו"ר העמותה

.
.

