עמותת סיירת שקד
‘

דווח פעילות לשנים  ,2021 2020יולי . 2022

לאור סיום תפקיד יו"ר העמותה שמואל צוקר ומזכיר העמותה צביקה
כהן אנו מוצאים לנכון לסכם פרק זה של שנתיים וחצי,
מאז כניסתו של צוקר לתפקיד.
למרות מגבלות מגפת הקורונה ,השנתיים וחצי הללו היו שנים של
פעילות אינטנסיבית
להלן ריכוז הנושאים והפעילויות שבוצעו בשנים אלו-:

 חזון ודרכי פעולהבמסגרת האסיפה השנתית לסיכום שנת  ,2019הציג היו"ר העמותה,
את אופן ניהול העמותה לפי תפיסתו ,דרך זו אושרה בהצבעה באסיפה.

 עדכון תקנון העמותהנכתב תקנון מעודכן לעמותה ,הוצג במצגת מפורטת בפני וועד העמותה ואושר
בהצבעה ,הוצג באסיפה הכללית באפר'  2020ואושר ,הערות שהתקבלו
שולבו/תוקנו/שונו בתקנון המעודכן.
נערך תהליך ארוך ומיגע יחד עם היועץ המשפטי של העמותה ,עם נסיעות
ומפגשים אין ספור בהנהלת רשם העמותות בירושלים
התקנון אושר על כל פרטיו באוק' .2021

 דיונים עם אגף הנצחה ,משפחות ומורשת במשהב"ט.נערכו מספר דיונים עם אגף זה במשהב"ט ,סוכמו שלשה נושאים עיקריים-:
 .הוגדר באופן מפורט וברור מי נחשב ומוגדר כחלל ביחידת סיירת שקד.
 .אושר עקרונית שדרוג עמוק של אתר ההנצחה של היחידה במצודת יואב.
 .הובטח לפעול ולעשות מאמץ במסגרת משרד הפנים לחתימה
ואישור השר להכרזת פארק סיירת שקד כאתר הנצחה רשמי.

 שדרג עמוק של אתר ההנצחה במצודת יואבעפ"י האישור העקרוני של אגף ההנצחה במשהב"ט הוגדרה פרוגרמה
לביצוע שדרוג אתר ההנצחה אשר אושרה במסגרת ועד העמותה והאסיפה הכללית.
על בסיס הפרוגרמה התקבלו הצעות לביצוע הפרויקט,
במסגרת וועדת ורדי במשהב"ט ,אושר שדרוג אתר ההנצחה של היחידה,
הוקצב לטובת הפרויקט סכום של 540אלף ש' בשתי פעימות שנתיות,
הוצגה והופצה תכנית עקרונית לביצוע אשר על פיה נערכו תוכניות עבודה
נכתב הסכם שאושר ע"י היועמ"ש אשר נחתם עם קבלן ביצוע ,חברת זברה,
פעימה ראשונה מהתקציב הועברה והחל תהליך ביצוע אשר במסגרתו-:
 .שודרגו באופן דיגיטלי תמונות החללים
 .נכתבו התכנים המפרטים את דרכה של סיירת שקד לאורך התקופות השונות
 .עבודה צמודה מול הגרפיקאית עשרות מפגשים בסטודיו בכפר ויתקין.
 .נבחרו תמונות מגלריית הצילומים של צביקה
 .פיקוח שוטף וצמוד תוך כדי הקמה ושינויים תוך ביצוע כאשר היה צורך.
בתום שנתיים של פעילות ותהליך הקמה ,נפתח האתר בפתיחה חגיגית בטקס
האזכרה השנתי שנערך ב  8 -יוני .2022

 טקס האזכרה השנתי במצודת יואב.לאור מגבלות המגפה לא נערך בשנת  2020טקס במתכונת הרגילה,
הטקס הוסרט נשלח לחברים ולמשפחות השכולות התגובות היו מאד חיוביות.

 סיוע לנפגעי טראומה והלם קרבהחלה פעילות סיוע לנפגעי טראומה כתוצאה מחוויית קרב ,בקבוצות ובודדים
מקרב לוחמי היחידה ,נוצר קשר עם עמותת "בשביל החיים" הפועלת
באופן מקצועי בנושא,
נערך פיילוט עם קבוצת לוחמים ממחזור מאי  ,1973במסגרת סיכום המסע
הביעו המשתתפים סיפוק אדיר מהחוויה שעברו במילים נרגשות.
במהלך השנה נעשו ניסיונות לארגן קבוצת משתתפים נוספת למסע מסוג זה.
במקביל נערכות פעילויות סיוע פרטניות לחברים הנמצאים במצוקה כתוצאה
מחוויות קרב או מהלם קרב אשר נמצאים במצב כלכלי/נפשי קשה

 סרטון "דרכה של סיירת שקד"- .כחלק משדרוג אתר ההנצחה במצודת יואב ,הופק הסרטון "השקד בלב ארץ
אהבתי  -דרכה של סיירת שקד",
נכתב תוכן/תסריט הסרטון אשר הוצג ואושר.
נערך הסכם שאושר ע"י היועמ"ש ונחתם עם המפיק )עידו דגני(.
נערכו ימי צילומים עם המשתתפים בסרטון ,סבבים של הערות /שינויים/תיקונים
עד אישור הסרטון.
הסרטון הוקרן בהקרנת בכורה לאחר טקס האזכרה השנתי .2021
הופץ בכל קבוצות הווטסאפ ,זכה להרבה מאד שבחים ומחמאות.
בהמשך לסרטון זה נמצאים בתהליך הפקה סרטונים קצרים על מבצעים
ואירועים של היחידה לאורך שנות פעילותה אשר ישולבו בתיאור התקופות
לאורך שנות פעילות היחידה )הסרטונים מתוקצבים מתקציב שדרוג אתר ההנצחה(.

 פיתוח והקמת פארק סיירת שקדהפארק הולך ומתפתח בקצב קק"ל ,יחד עם זאת בשנתיים וחצי הללו
הושלמו פרקים משמעותיים מאד בתהליך ההקמה.
 סוכמה פרוגרמה לנושאי התוכן בפארק ,אושרה ע"י וועדת ההיגוי לפארק. בתחילת  2019נערך טקס לפתיחה חגיגית של כביש הכניסה ,החניון ,מערכתדרכי העפר ,שביל שקד בצידו המערבי של נחל אופקים ,משטח ההתכנסות
והתיאטרון.
 באפר'  2021נערך טקס רב משתתפים מרשים של פתיחה חגיגית של גשרהברזל הבריטי והפיכתו לגשר להולכי רגל )אם חלונות מדרך זכוכית לאורכו(.
 בתחילת פבר’  2022נערכה פגישה חשובה עם יו"ר קק"ל אברהם דובדבניבה סוכמו מספר נושאים חשובים בין היתר ,תחילת פעילות מידית בנושאי
התוכן בפארק ,התחייבות להשלמת תהליך ההקמה עד סוף שנת .2024
 חלקו של השביל בצידו המזרחי של נחל אופקים נמצא בתהליך עבודה ,כוללשני גשרונים על הנחל להולכי רגל כחלק מהשביל וקירוי בפרגולה גדולה
על משטח ההתכנסות.

 אתר אינטרנט רשמי לעמותת סיירת שקד- .לאחר כמעט שלש שנים של דיונים ויכוחים ודחיות לפני כשנתיים החל
תהליך של הקמת אתר אינטרנט רשמי של העמותה-:
 הוצג שלד של האתר המוצע ,במצגת ובחוברת שחולקה לחברים,שלד המפרט את מבנה האתר ותכולתו.
 הוכן הסכם עם חברת ברנדוויז שאושר ע"י יועמ"ש העמותה ,הוקם צוותהקמה שפעל יחד ומול החברה.
 עודכנו מסמכי העמותה סיכומים ,תולדות היחידה ,תקנון ,סיכומי דיוניםופגישות של מוסדות העמותה ,נוצרה שקיפות מלאה של פעילות העמותה.
 תהליך תשלומי דמי חבר ותרומות נעשה דרך האתר ידידותי ונוח למשתמש. -האתר מחייב עדכון שותף ורצוף של פעילות העמותה.

 הרצאות זוםאחד מתוצרי תקופת הקורונה הינו פרויקט ביוזמתו של יוסי הלפמן של
הרצאות זום במגוון נושאים שונים,
העמותה עודדה יוזמה זו ותאמה עם יוסי המשך פעילות זו ,מעניינת,
מלמדת ומגבשת.

 עדכון רשימת בוגרי העמותהצוות הקמת האינטרנט פועל לעדכון רשימות בוגרי היחידה,
לאחר איתור וריכוז רשימות וקבצים מגורמים שונים כולל הקובץ שנערך
לקראת הכנס היחידה לדורותיה באשדוד.
החל תהליך של עדכון אימות וניפוי הקבצים ,תהליך לא פשוט המחייב שיתוף
פעולה של החברים ,לא הושלם עדיין מחייב המשך פעילות.

 תרומות לעמותהלאור תחושת הגברת הפעילות בעמותה חברים החלו לתרום ביזמתם,
קיבלנו תרומה להקמת אתר האינטרנט ששולם ישירות לחברה.
כמו כן תרומות נוספות מחברים ,באמצעות המסלקה באתר האינטרנט
הרשמי של העמותה.

 קשר עם המגזר הבדואי.נערכו מספר ביקורים של העמותה במגזר ,במכללה הבדואית
בתקופה האחרונה בבית זרזיר ,מתוכנן ביקור בכפר שיבלי וביקור תלמידים
מזרזיר באתר ההנצחה במצודת יואב

-

 צוותי הפעילותצוותי הפעילות המשיכו לפעול בתקופה זו למרות המגבלות
 צוות המורשת והעברת הלפיד לדור ההמשך, -הסיוע והקשר עם המשפחות השכולות )הנושא יפורט בנפרד(.

 טקסי האזכרה השנתית ב  2021-וב .2022-נערכו בשנים אלו טקסי אזכרה מאורגנים ומרשימים.
בתום הטקס ב  2021-נערכה הקרנת בכורה של הסרטון על תולדות
סיירת שקד " השקד בלב ארץ אהבתי – דרכה של סיירת שקד"
לפני הטקס ב  2022 -נערכה פתיחה חגיגית של אתר ההנצחה
המשודרג

 מכחול וחרב  -תערוכת אמני סיירת שקד.בהמשך ליצירת קבוצת אמני סיירת שקד באתר שקדניק של יוסי
הלפמן ,התפתחה יוזמה שלו ושל יוסי שקל להקים תערוכה של אמני היחידה.
העמותה אימצה את היוזמה והוקם צוות ארגון והקמה.
 נערכו מפגשים ודיונים עם נציגי עיריית תל אביב )בעלי הגלריה בהמתוכננת התערוכה( ,נערכו סיכומים של צוות ההקמה ונכתבו חומרים
שיופיעו בקטלוג התערוכה,
 נערך הסכם עם שתי אוצרות הפועלות במשך שנים ביפו ועם הגלריהעמיעד בה מתוכננת התערוכה )אורית קימל ואסתר )אתי( פביניאן.
 התערוכה הייתה מתוכננת לחודש מרץ  2022בגלל מגבלות הקורונהשנקבעו ע"י עריית תל אביב /משרד הבריאות ,התערוכה מתוכננת
לספט' .2022
 קטלוג התערוכה נמצא בימים אלו בהכנה ,נדרש שיתוף פעולה של האומנים. נרשמו כאומנים המציגים את יצירותיהם בתחומים שונים מעלארבעים אמנים ,בהחלט מרשים )רובם שילמו דמי השתתפות(,
מעבר לכך העמותה תשלים את עלות התערוכה.

במבט לאחור ניתן לומר בסיפוק ,בתקופה זו של
שנתיים וחצי פעילות ,למרות המגפה ומשוכות לא
מעטות,
העמותה נעה קדימה מתחדשת ,פועלת ומממשת את
חזונה ומטרותיה.
במלוא הצניעות ניתן לומר שתקופה זו הינה מבין
התקופות הפוריות של העמותה מאז הקמתה.

זו גם ההזדמנות לומר לחברים שתמכו והלכו
איתנו כתף אל כתף  -בפשטות.

תודה

