פארק סיירת שקד
פגישת מעקב עם יו"ר קק"ל מר אברהם דובדבני

פארק סיירת שקד  -חזון ויעוד.
מעבר נושא הנצחת חברינו 128 ,חללי היחידה ומקום מפגש של החברים והמשפחות.
לאורך כל הדרך אנו רואים בפארק זה אתר חינוכי וערכי לשימור מורשתה של סיירת
שקד ואת מה שהיא מסמלת ,לראות בתולדות היחידה פלטפורמה להעברת מסרים
חינוכיים ערכיים וציוניים ,לתת לאותה רוח הנקראת רוח שקד להמשיך ולנשב בקרב
המבקרים בפארק ובדור ההמשך.

 כיבוד האמונה ומורשת ארוכת הדורות של עמנו. הכרת האזור והארץ שביליה ודרכיה ,הטבע הסובבאותנו החי והצומח.
 אהבת המולדת וכל מה שמולדת מסמלת ,הארץ,העם והציונות.
 דרך סיפורה של סיירת שקד  -חינוך להתנדבות ,נחישות,אמונה בצדקת הדרך ,חתירה למגע וניצחון.
חשוב שפארק זה יהיה אתר חי ותוסס אשר מבקרים יגיעו אליו ומעבר לביקור מעניין
ומהנה יצאו עם מסר ערכי ממקום מקסים זה

חשוב לציין ולהבהיר כבר בתחילת הפגישה.
שלא נובן לא נכון ,לא באנו לכאן לפגישה עם יו"ר קק"ל ,אחרי
חודשים רבים של מאמצים לקיים פגישה זו ,עם ערמה של
טענות ותלונות.
אנו מודעים לתהליכים שעברו על קק"ל בשנים האחרונות,
מודעים לרמת הבירוקרטיה הכבדה והמסורבלת הקיימת
בארגון מימים ימימה שהלכה והיתגברה בשנים האחרונות.

כמו כן אנו יודעים שכל בעלי בתפקידים מהנהלת קק"ל ומטה
ירון אוחיון ,דני גיגי ומטה מרחב דרום ,כולם באופן כללי רוצים
לקדם את הקמת הפארק.

אך בכל זאת עשר שנים לפרויקט די אלמנטרי מסוג זה
היא תקופה יוצאת דופן....
אנו מאידך ככאלו שכל חודש קוברים מישהו מחברינו,
כאלו שתקוותם לראות את השלמת הפארק ולהשתתף
בטקס פתיחתו הרשמי  -נגוזה
(אין לסיירת שקד המשכיות כמו ליח' סדירות או סיירת
חרוב או אגוז).

אנו עושים כל שביכולתנו לקידום והשלמת הפרויקט
לטובת החברים ,המשפחות השכולות וה"ירושה" הערכית
שנשאיר אחרינו.

רקע
מיותר לציין ולפאר את פעילותה של סיירת שקד,
היחידה שמרה על גבולות המדינה בכל מרחב הנגב
החל משנת  ,1955פיתחה והנחילה לכלל צה"ל את
שיטות החסימה הקווית ,הגישוש/טשטוש ושיטת
החיתוכים והמרדפים,
הפכה במרוצת השנים לגדוד קומנדו וביצעה אין ספור
פעילויות מעבר לקוי האויב ,היחידה שימשה מודל
להקמת סיירות חרוב ואגוז בפיקודי מרכז וצפון.
על כל אלו שילמה היחידה מחיר יקר וכואב 128 -
מטובי בניה של הארץ הזו שנפלו על שמירת גבולותיה,
ריבונותה והגנת אזרחיה של מדינתנו..

כחלק מפעילויות העמותה מתוך חזון להנציח את זיכרון
חברינו שנפלו ,להביא לידי ביטוי את הערכים שאפינו את
היחידה להם אנו קוראים "רוח שקד"  -ערכי ציונות,
שמירה על גבולות הארץ ,כיבוד המסורת ארוכת הדורות
של עמנו ,אמונה בצדקת הדרך ,חתירה למגע וניצחון,
אהבת העם והארץ,
אנו כיזמים פועלים אתכם כתף אל כתף בהקמת פארק
סיירת שקד ,פארק של  350דונם בין אופקים לחצרים.
פארק יער התואם במדויק את הגדרת הפארקים של
קק"ל וההיבט הערכי והציוני של הארגון.

תהליך הקמת הפארק החל ב 1987 -שנה בה אושרה הת.ב.ע
לפארק ,עד  2012ההקמה נעשתה באופן פרטיזני ע"י חברי
העמותה עם המון רצון טוב  ,ע"י תרומות של החברים
והמשפחות השכולות ,עזרה מקק"ל ,המועצה האזורית
ומשהב"ט .כאשר לא הייתה לפארק תכנית מגובשת.

ב 2012 -נקבע ע"י העמותה צוות חדש אשר החל לפעול
באופן מסודר עפ"י נהלי קק"ל ונהלי ניהול פרויקט.
בתהליך מסודר וארוך שנים נקבעה תכנית לפארק
והוכנו תוכניות עבודה.
צוות ההקמה מטעם עמותת סיירת שקד (המוגדרים בת.ב.ע
באופן רשמי כיזמים של הפארק) ,פועלים יחד איתכם כבר עשור
בהקמת פרויקט זה.

מיותר להיכנס לסיבות והסברים על הסיבות לפרק זמן ארוך
זה ,עובדה היא שאחרי פרק זמן כה ארוך ,אנו נמצאים
במצב שחלקים גדולים בפרויקט ,עדין רחוקים מביצוע.
לא נרד לנושאים ופרטים של רכיבי הפרויקט ,נגע באופן
תמציתי בכותרות ובנושאים העיקריים אותם אנו מבקשים
לקדם( .יש לציין שכל מה שמופיע במצגת זו מגובה בכתובים
ובסיכומים).

מטרת הפגישה מבחינתנו הינה לראות איך
מתקדמים מכאן ,משנים את קצב ההקמה,
לקראת השלמתו של פרויקט חשוב זה  -לנו
ולאזור.

להלן פירוט הנושאים
נטיעות בפארק.
קיימת תכנית נטיעות הכוללת מיקום הנטיעות וסוגי העצים ,התוכנית
נערכה ע"י אדר' הנוף ליאור לוינגר ואושרה ע"י וועדת ההיגוי ,בכל פגישת
מעקב אנו חוזרים ומבקשים לטעת עפ"י התוכנית המאושרת ,עד עתה זה
לא בוצע.

הבעיה הקריטית ביותר הינה לב הפארק באזור גשר הברזל ,האזור הפך
לפארק אתגרי לכלי רכב שטח מסוגים שונים ,כל יום ראשון אנו מגלים
קוליס חדשים אשר משמעותם חלקות קרקע שבהם כל התכסית הטבעית
הושמדה ,לא ניתן לשקם אותה ולא תגדל שם צמחיה.
שתילת עצים לאורך נחל אופקים (כמו מצפון לגשר) ולאורך שביל שקד
(שביל הבטון) משני צידי הנחל תמנע/תקטין משמעותית נסיעה פראית זו
של רכבי שטח ותמנע פגיעה בתכסית הטבעית של תא השטח.
מעבר לכך יהיו בשטח זה פינות צל ופינות ישיבה נוספות בלב הפארק.

נושאי תוכן בפארק
לאורך כל מהלך הפעילות שלנו בהקמת הפארק ,בכל דיון בכל
פגישת מעקב הדגשנו שנושא התכנים בפארק ,המסרים
החינוכיים והערכיים אותם אנו רוצים להעביר באמצעותו ,הינם
מבחינתנו "לב הפארק" ובעיננו הם בעדיפות ראשונה,
למרות זאת עם סיכומים חוזרים ונשנים מאז  2016לא קודם
הנושא לידי ביצוע .ביוני  2019הפצנו מסמך המרכז את כל
הסיכומים וההבטחות בנושא ,שלא מומשו לאורך השנים,
כנספח צורפה טיוטת פרוגרמה מטעמנו.
כשנתיים המתנו לגיוס תוכן להנהלת קק"ל ,בתחילת  2019סוף
סוף הסתיים תהליך גיוס יועץ התוכן ,נבחר במכרז יועץ מקצועי
בשם יענקלה קליין ,תהליך הטיפול בנושאי התוכן נכנס לשלב
עבודה.
.

וועדת ההיגוי החלה בסדרת דיונים על בסיס הפרוגרמה של
העמותה ובסיומם הוגשה ב 28 -אוק'  2019ע"י היועץ קליין
טיוטת פרוגרמה,
ב 31 -אוק'  2019הגשנו מסמך ממפורט ובו התייחסות
והערות לטיוטה ולאחר תיקון ההערות אושרה הפרוגרמה
לנושאי התוכן בפארק שקד והופצה כפרוגרמה רשמית
ומאושרת ע"י וועדת ההיגוי ב 13 -ינו' .2020
מאז ,כבר בתחילת  ,2020יועץ התוכן נעלם
ובמהלך השנתיים האחרונות לא נעשה דבר בנושא.

השלמת הקמת התיאטרון
המבנה הקיים היום לוקה בחסר הן מבחינת התכנון והן מבחינת הביצוע ,הוא מחייב
המשך הקמה והשלמה
 קירוי אזור ההתכנסות והמושבים (מחייב היתר שעדין לא הוגש לוועדת התכנוןנגב מערבי).
 השלמת משטח ובמה בחזית המושבים. ציפוי קיר הבטון מאחורי המושבים -שילוב נכון של שורות המושבים משני צידי המבנה (מבחינת ניקוז ,בטיחות ועיצוב).

קרון רכבת בהמשך המסילה מערבית לגשר הברזל.
בהמשך לעבודת מטה שנמשכה זמן רב ,בפגישה עם יו"ר הדירקטוריון של הנהלת
רכבת ישראל מר משה שמעוני ,אושר לפארק קרון רכבת עתיק מהתקופה
העותומנית ,קרון אשר עבר תהליך של שיקום ושימור.
הקרון ימוקם מערבית לגשר הברזל בהמשך מסילת הברזל .
הקרון ישמש עמדת מידע לנושא מסילות הברזל בדרום הארץ בסוף המאה ה 19 -
תחילת המאה ה 20 -

ביתן המידע והשירות.
לאחרונה נשמעים קולות שיש בכוונת קק"ל לבטל את מבנה ביתן המידע והשירות ,מבנה
שהוא חלק אינטגראלי ,מרכזי וחשוב בפארק.
הביתן כולל ,נקודת מידע ,מחסן/ממ"ד ,חדר הקרנה ושירותים (קומפלקס של כ 100 -מ"ר בנוי,
כולו מקורה בפרגולה בה אפשר להתחיל את הסיור בפארק ולקבל הדרכה ,לראות בחדר ההקרנה
את הסרטון על תולדות סיירת שקד ,המופיע כחלק מהפרוגרמה של התכנים בפארק והופק
ע"י העמותה).
המבנה תוכנן ע"י שני אדריכלים( ,לאור תחלופות האדר' בפרויקט)כולל תוכניות עבודה של
היועצים מים ,ביוב חשמל .נערכו דיונים במסגרת וועדת ההיגוי עד רמת סוג האסלות שיהיו
בשירותים( ...כול התוכניות אושרו ע"י ועדת ההיגוי)
לא השתנה שום נתון או מידע המחייב ביטול המבנה ,למעט הקושי של המרחב להשלים את
התכנון ולהגיש לוועדת התכנון לקבלת היתר.
העמותה רואה בביתן המידע חלק חשוב ומרכזי בפארק ומבקשים להשאיר את התכנון המקורי
ללא שינוי.
אנו מודעים לנושא אחזקת המבנה ,הפארק עבר לפני שנתיים את ועדת ורדי ואושר ע"י משהב"ט
כאתר הנצחה רשמי ,בימים אלו שונה המצב הסטטוטורי ע"י הועדה המחוזית ואושר כאתר
הנצחה ,החלטה המאפשרת לשרת הפנים להכריז על הפארק כאתר הנצחה רשמי ,דבר
שיאפשר לאגף הנצחה במשהב"ט להקציב תקציב שנתי קבוע לאחזקה

תכנון עקרוני/רעיוני של ביתן המידע שעבר לתכנון מפורט ואושר

אנדרטת ההנצחה.
בתחילת תהליך התכנון לאור בקשותינו לשלב אדר' לצוות התכנון ,שולב לצוות
אמן (חן וינקלר),
התכנון שנעשה יחד אתו כלל מושבים מדורגים דמויי כנפי היחידה
ובמרכז בניהם הסכין והמפה כפי שמופיעים בסמל בגובה של כ 12 -מ' ,זה היה
התכנון שאושר ע"י וועדת ההיגוי,

לימים חן וינקלר פרש מהפרויקט בגלל סיבות שונות ,את התכנון המשיך
אדריכל הפרויקט ליאור לוינגר,
התכנון כלל מושבים מדורגים משטח התכנסות וקיר שמות החללים,
בביקור של אריה מועלם באתר ,הוא התייחס לקיר השמות ואמר
שמבחינתו התכנון הזה אינו מכבד את זכר הנופלים והוא לא יתמוך
באתר הנצחה זה אם הוא לא ישונה.

היינו חייבים לשנות את מיקום קיר השמות ,מח' התכנון במרחב ביטלו את
הגבהתו ונשאר בסיס הקיר הקיים היום.
נושא האנדרטה לא טופל במשך שנים,

לפני כשלש שנים נוצר קשר עם פסל בשם זיגי בן חיים ,בוגר סיירת שקד,
נחשב לאחד מבכירי האומנים העכשוויים בארה"ב ,השתתף בתחרות בין
לאומית של נאס"א להנצחת המעבורת קולומביה זכה במקום ראשון והקים את
האנדרטה,
ביקר בפארק שמע את הסיפור והבטיח בביקורו הבא בארץ להביא דגם של
אנדרטה ,אכן הוא הביא אתו דגם מרשים של אנדרטה הכוללת גם את קיר
השמות.
חברו של זיגי האדריכל אמיר מן ,המקים בימים אלו את הספריה הלאומית לקח
על עצמו בהתנדבות כתרומה את התכנון האדריכלי של האנדרטה והתכנון
הושלם.
האנדרטה הוצגה ואושרה בוועדת ההיגוי ,מופיעה בפרוגרמה של נושאי התוכן
בפארק ,על בסיסה אושר הפארק כאתר הנצחה ע"י וועדת ורדי במשהב"ט

צפי לוח זמנים.
מתחילת הקמת הפרויקט בכל פגישת מעקב אנו חוזרים ומבקשים
לקבל לוח זמנים צפוי להשלמת הקמת הפארק ,או לשלבים
בהקמתו.
לא מוכר לנו פרויקט ולו הקטן ביותר שאינו מתנהל עפ"י לוח זמנים
צפוי  -מרשם גאנט ,המפרט את הפעילויות הנדרשות ,יחסי הגומלין
בין הפעילויות השונות,
משך הביצוע לכל פעילות המסתכם בסופו של דבר במועד השלמה
ומסירת הפרויקט.
אנו מבקשים לקבל צפי של המשך תהליך הקמת הפרויקט.
איננו פועלים לבד אנו מייצגים מעל אלפיים בוגרי היחידה
המתעניינים ,שואלים שאלות ומבקשים לדעת כמונו  -מה הצפי
להתקדמות והשלמת ההקמה .

עדכון בוגרי היחידה בנושא מצב הקמת הפארק
בכנס בוגרי סיירת שקד לדורותיה אוג'  2018באשדוד
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 7000אלש"ח

סוף דבר.
אנו מקווים שהצלחנו להעביר מסר שמבחינתנו הפארק הזה הוא בנפשנו,
אך לא רק בנפשנו זו אותה תחושה לתושבי האזור הקרובים יישובי מרחבים העיר אופקים
וכן כל ישובי הנגב המערבי ,לוחמי גבעתי המגיעים באופן קבוע במהלך מסלול הכשרתם
ואין לנו ספק גם בנפשכם
אנו עוקבים אחר היוזמות והפעילויות הציוניות של קק"ל המעודדות ומתמקדות
בתחום החינוך והקניית מסרים ערכיים וציוניים ,תוך דגש על פרויקטים בפריפריה.

יש כאן פרויקט התואם במדויק את החזון של קק"ל ושלנו,
איננו מקימים כאן אנדרטה שתספר כמה היינו גיבורים וחזקים,

אלה אתר שייעודו חינוך והעברת מסר ערכי לכל מי שמבקר בפארק ובעיקר בני נוער ,בתי ספר
וחיילים בראשית דרכם .זה פארק ייחודי מסוגו שיהווה עוד נדבך בחינוך הנוער
וכפי שאומרים אצלנו יתרום ל"העברת הלפיד לדור ההמשך".

כל אשר ביקשנו הינם נושאים המתגלגלים בעבודת מטה כבר זמן רב ,בקשתנו
לאשר ולזרז את תהליך ההקמה-:

-

-

-

נטיעות בפארק ובעיקר באזור הגשר מרכז הפארק
השלמת הקמת התיאטרון (תכנון הקירוי והגשה לוועדת התכנון
נגב מערבי)
תחילת הליך הקמת ביתן המידע והשירות (השלמת תכנון המבנה
והגשה לוועדת התכנון נגב מערבי).
שילוב חברת תוכן לצוות התכנון והביצוע של הפארק (הוצאת מכרז
המתבסס על הפרוגרמה המאושרת ,תכנון +ביצוע).
קידום הקמת אנדרטת ההנצחה (תוכנית הגשה תוכן ע"י משרד
אמיר מן)
הכנת צפי לוח זמנים לקידום הפרויקט והשלמתו
כמובן אישור ותקצוב רכיבי הפרויקט.

אנו מקווים שתראו באופן חיובי בקשותינו אלו ,כחלק מפועלכם המבורך בתחומים
שפורטו במצגת זו התואמים את מטרותיכם וחזונכם.

תודות.
אנו מודים לך מר דובדבני על הזמן שהקדשת לנו ומקווים
לתוצאות חיוביות מפגישתנו.
תודה על אישור  1500אלש"ח לטובת המשך הקמת שביל שקד
בחלקו המזרחי של נחל אופקים.

להנהלת קק"ל ובעיקר לירון אוחיון למרחב דרום לדני גיגי ומטה
המרחב תודה על הדלת הפתוחה לה אנו זוכים מכם

תודה על ההקשבה

