
 

 

 

 

 

 

 

 שיתוף פעולה בין עמותת סיירת שקד                   

 .עדכון –לבין עמותת בשביל המחר                      

 

 

  . בהשתתפות שמואל צוקר סיכום פגישת התנעת התהליך

 תחת   73של לוחמי היחידה ממחזור מאי   "המסע"נפתח מחזור ראשון של  02.09.21 -שב שמח לבשר 

 עמותת "שביל המחר"

שביל המחר" נסגר סופית במספר מפגשים שבהם נבחנו בהחיבור בין עמותת סירת שקד לבין עמותת "

אישיות מתקופת   תחוויוהאפשרויות להתחיל ב"מסעות" של לוחמים מהיחידה שמרגישים צורך להעלות מחדש 

 צוקות כאלו ואחרות שהם חווים. השרות ביחידה כדי להקל על מ

עמותת שביל המחר שמסתייעת בבעלי מקצוע מהשורה הראשונה שמחה לשתף פעולה ולבצע את המסע  

 "כ ועוד. ה הייחודי הזה עם לוחמים "וותיקים" ממלחמת ההתשה, מלחמת יו 

 חודש אוקטובר. הרימו את הכפפה התכנסו היום ליום הפתיחה כשהמסע עצמו יחל במהלך   73לוחמים ממאי 

שיחת הפתיחה הראשונה נעשתה היום ע"י ראש העמותה צוקר שמואל שהוא עצמו "פצוע" ממלחמת ההתשה  

בשיחה זו צוקר הודה לעמותת שביל החלב וכן הביע   -שביל המחר בובשיתוף הצוות של עמותת   –בסירת שקד 

 החשוב והערכי מאין כמותו.  נושאלפנות זמן לוהערכה רבה למשתתפי ה"מסע" שהיו מוכנים לשבת בצוותא 

נמצא קבוצות נוספות   יה ושלאחר , "סנונית ראשונה", תחילתה של דרך היא קבוצה זו ש שהראייה היא כמובן 

 ומחזק האחד את השני.  .זו שבה כל אחד מפרה את השני   תייחודי שיהיו מוכנות להשתתף בחוויה 

 

להמשך "מסע החיים" של כל אחד   חזקיםותר והחשוב ביותר הוא שממסע שכזה המשתתפים ייצאו הרבה י

 ואחד עם הסביבה שבה הוא חי. 

 לשוחח אם האנשים "הגיבורים" הללו ולממש את אחד מיסודות חזון העמותה. כבוד גדול היה לי 

 

 

 ותוכניות לעתיד  רקע

בעקבות רגישות נושא "הלומי הקרב" החלטנו בעמותה לעשות "מעשה" ולנסות לסייע ללוחמי היחידה  

 מוטי מזרחי ושלמה וולדמן תיווכו בין ראש העמותה לבין אולי אתר משביל המחר. –הזקוקים "לאוזן קשבת" 

שביל המחר בביתו של בנצי נצר ובביתו של בקיימנו מפגש משותף בין אנשי עמותת שקד לבין אנשי עמותת 

כפי שאנחנו שמחים לבשר היא יציאה של "מסע ראשון" של לוחמי היחידה   דית יהמי והתוצאה  -אולי אתר 

 למסע בשביל המחר.  73ממחזור מאי 

 150עד כה היא הוציאה מעל   -שביל המחר מוכרת בצורה רשמית ע"י הממשלה וע"י משהב"ט בעמותת 

 מסעות. 

שנפגעו נפשית/רגשית מחוויות טראומטיות    עוסקת בסיוע ותמיכה לקבוצות ובודדים מחרשביל ה ב עמותת

בקרב, עד עתה הפעילות התמקדה, בלוחמים צעירים שעברו חוויות בקרבות או פעילויות מבצעיות מתקופות 

 קרובות יחסית. 

 



 

 

 

בוגרים שעברו טראומות כאלו   זוהי פעם ראשונה והתנסות ראשונה של העמותה בסיוע ותמיכה ללוחמים

 "כ ועוד.. ה ואחרות במלחמת ההתשה, מלחמת יו

 מבוגרים   לוחמים ם שביל החיים עב"מסע ראשוני" זה הוא בעצם ניסיון הטמעה וסיוע של פעילות עמותת 

 שחוו את החוויות הטראומטיות בקרב לפני כמעט חמישים שנים.  

 . לוחמים ה לקבוע מדדים של הצלחה/כישלון עם 

הפעולה בין שתי  לקבוע את דרך המשכיות שיתוף   מסע ראשוני זהלאור תוצאות פרמטרים אלו וסיכום ו

 העמותות. 

ולאחר בחירת   -מועמדים משקד שביל המחר עם ה בשל אנשי עמותת ראיונות   בסדרתתחילתו של המסע החל 

 המתאימים נקבעו התאריכים ליציאה לדרך. 

שבו החלה ההיכרויות , תאום הציפיות בין כולם,   -יום הפתיחה   -היום הראשון החל במפגש של יום שלם 

 מרגש מאוד. היה מפגש  ה 

הצפון במשך מספר ימים שבהם מתקיימות פעילויות שונות בעיקר    ימיישובהמסע עצמו שיחל באוקטובר באחד 

 בטבע ובליווי והדרכה של אנשי מקצוע. 

 שיחת סכום.  -ובסוף המסע 

 על אחת ממסעות אלו שהתנהלו גם בחו"ל עם לוחמי גבעתי שהשתתפו   הבטלוויזיכתבה  ההייתלא מזמן 

 בקרב בסג'עיה. 

שעד עתה לא מרפים מהם )ולאו דווקא רק   ת חוויויוע ללוחמים שחוו אנחנו בעמותה רואים בפעילות זו של מתן ס

וכאמור שמחים מאוד שהצלחנו  -הלומי קרב(, אחת מ"אבני הראשה" המרכזיות שלשמה הוקמה העמותה 

ועם תקווה גדולה שהצלחנו לחזק מספר לוחמים   -להגשים "חלום" ואכן כאמור פעילות זו הופכת למציאות 

 מהיחידה. 

שלוחמים הזקוקים ורוצים להשתתף בעתיד בפעילות/מסע שכזה לפנות ובצורה דיסקרטית מאוד  אני מצפה 

 לבנצי נצר או לצביקה כהן. 

יחזקו את תחושתנו שהפעילות המקצועית, הארגון הקפדני והניסיון   מסע הנוכחיאנו מקווים שתוצאות ה 

 . עמותת בשביל החיים יתרום לשיפור משמעותי למשתתפים ב"מסע" ובמפגשים שאחריו המצטבר של צוות

 להמשך שיתוף   אין ספק שקבוצה זו תהיה סנונית ראשונה   הרי שכאמור אם תחושות אלו יתממשו 

 תי העמותות, שהפעולה בין 

 . ...נוספים בשביל החיים "מסעות"שיתוף פעולה שיוביל  הן. ילות התואמת במדויק את חזון ומטרות שתי פע

 

שיהיה מן ההגינות להפיץ ברבים   מבחינת עמותת סיירת שקד נראה לנו הנוכחי מתבצע כולו ללא עלות מסע ה 

מכרים/חברים/משפחה לעודד  של   , כל אחד במעגלים האישייםמחראת פעילותה המבורכת של עמותת בשביל ה 

מי שמתרשם מפעילתם הברוכה של   להמשך פעילותם, לשים כתף לפעילות חשובה זו ולעזור להם בתרומה 

 ולתרום,   בשביל המחר" עמותת " האינטרנט של להיכנס לאתר חברים אלו, יכול ורוצה לתרום מוזמן 

 .דרכו(  זאתעשות ידידותי ופשוט ל)

 

 שנה טובה ללוחמי/ות היחידה   -ושוב , בהזדמנות זו 

 . ברוכה למען כולנובריאות והמשך עשייה 

                                                                                          

 שמואל צוקר                         צביקה כהן                                                                 

 יו"ר העמותה                        עמותה מזכיר ה                                                           

 
 



 

 

 

 : מהמשתתפים -רשמים שנכתבו לאחר המפגש 

 

 :חברינו מוטי אסף רשם
73בוגרי היחידה מחזור מאי  10התכנסו  2.9.21בתאריך   . 

הכנה למסע בחסות העמותה "בשביל המחר" במלון עדן בזיכרון יעקבליום  . 
ליום ההכנה הגיע יו"ר העמותה צוקר שמואל לאחל הצלחה למשתתפים וכן לסמן את הדרך לעוד מחזורים 

 .שירצו להישתתף במסע
 .וכן לאחל שנה טובה לחברים

פיםתודה ליור העמותה שהקדיש מזמנו והגיע במיוחד לתמוך בחברים המשתת  . 
73שנה טובה מחזור מאי   
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