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לכבוד
עדן בר  -אדריכל
עדן שלומות
הנדון :סיירת חרוב – אתר ההנצחה היחידתי בבקעת הירדן סיכום ביקור הכרות
ראשית ,התנצלותי על העיכוב בהכנת ושיגור סיכום זה של ביקורנו באתר ההנצחה היחידתי של סיירת חרוב בבקעת
הירדן ,שהתקיים ביום ה'  9אוגוסט .2018
מרב תודותינו לך על זמנך שהוקדש לקיום הביקור באתר ההנצחה ו על הנכונות לסייע לנו ולהכווין בכל הקשור
לשדרוג האתר שבמתחם המועצה האזורית בקעת הירדן.

האתר
רקע ורכיבים
רקע -
להזכיר ,האתר הוקם לפני למעלה מ 20 -שנה ביזמת יוסי קולר (היה בשעתו מפקד הסיירת) שרתם לעשייה
אנשי אדריכלות ,אומנות ,תורמים ועוד – אשר הקימו את האתר באולם שהוקצה לכך ע"י המועצה האזורית וכולל,
אולם ההנצחה -
באולם ההנצחה מרחב פנימי בו גם מוצגים צילומי נופלי גדוד-חרוב ,פינת הסבה וארון מגרות לאחסון תיעוד
(מסמכים וצילומים) של חללי הסיירת וגדוד חורב .מדרגות ממרחב זה (שילוב מתכת ועץ) עולות למפלס עילי שעל
קירותיו תלויים צילומי נופלי סיירת-חרוב מאז  1966עד  .1974רצפת המרחב העילי עשויה עץ והוא "רוכב" על תשתית
מתכת.
דרך הגישה
אל האתר מהווה חלק בלתי נפרד מכלל משטח המתחם בו ממוקמים משרדי המועצה ,אולם האירועים
(אשכול פיס) ,המתנ"ס שחלקו מצוי עדיין בבנייה ועוד .אין למעשה כל נתיבה עיקרי וייעודי את אתר ההנצחה.
מוטיבים בעיצוב האתר

(קיימים)

כפי שהוסבר ע"י קולר ,שני רעיונות מרכזיים השפיעו על עיצוב הפנים של האתר:
•

העלייה אל חללי הסיירת (בתקופת הקמת האתר טרם הוכללו בו חללי גדוד חרוב .אלה שולבו באתר לבקשת
משפחותיהם ,בשלב מאוחר יותר).

•

חיבור הנופלים באמצעות האתר לנופי הארץ בכלל ובקעת הירדן בפרט.

ייעודים עיקריים
•

ייעודו העיקרי של האתר הנו הנצחת הנופלים ולשם כך רוכזו אמצעים המצויים כבר באתר וכוללים בעיקר
תיעוד (מסמכים וצילומים).

•

יוצאי הסיירת ובני משפחות הנופלים שקיים להם עניין בכך ,מייחסים חשיבות ומשקל לעצם קיום האתר .אולם
האתר אינו בבחינת "אטרקציה מושכת".

•

מאז הקמתו ועד עתה – מרבית הזמן עומד האתר בשיממון ,תחזוקתו לוקה בחסר ומבקרים מגיעים אליו,
בדר"כ ,אחת לשנה (בדגש על יום האזכרה לחללי חרוב) .ביניהם יוצאי סיירת חרוב ומעט מקרב משפחות.

•

לעמותת חרוב קיים עניין "להכניס יותר חיים" באתר ההנצחה ולפתוח אותו למבקרים .בעיקר תלמידים
בגילאים שונים (חט' ביניים ו בי"ס תיכון) סיירת חרוב (כחלק בלתי נפרד מכלל שימור מור"ק) ועוד .ברור כי
לשם השגת מטרה זו מתחייב שדרוג האתר.

שדרוג האתר – רעיונות מרכזיים
עיצוב פנים ורכיבים
•

כעיקרון מנחה בעיצוב ותכנון  -נשתדל להימנע מכל פגיעה בביטויי הרעיונות המרכזיים ,כפי שהם מופיעים
באתר כיום  .בין היתר חיבור הנופלים והאתר לנוף הארץ ,העלייה אל הנופלים ,פינת ההסבה וארון המגרות
לשימור תיעוד הנופלים ,שילוט וסמל בכניסה לאולם ועוד.
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•

פינת ההסבה -

בחינת החלפת ריהוט.

•

פינת ספר האורחים -

בחינת החלפת ריהוט.

מרכז מידע -
•

שלב 1

-

הקמת מרכז מידע דיגיטאלי שיכלול את כל התיעוד המצוי ב"מגירות הנופלים".

•

שלב 2

-

חיבור מרכז המידע לרשת (על בסיס תשתית קיימת/מועצה)

גרם מדרגות -

הסבת גרם מדרגות "העלייה אל הנופלים" לטריבונה (מיני-אמפי).

•

המדרגות יהוו מושבים לקהל לשם האזנה להרצאות מור"ק וצפייה בסרטון הסברה.

•

לשם כך נדרשים בדיקה ואישור מהנדס.

הכנת סרטון תולדות/פעילות חרוב ,שיתאים להקרנה בפני קהל הייעד אותו אנו מבקשים
סרטון מור"ק -
"לאחר" באתר ואשר יכלול גם ,בין היתר ,את חללי חרוב המונצחים באתר.
דרך גישה וסביבה
•

אנו סבורים כי קיים משקל רב למשעול ההגעה והכניסה לאולם ההנצחה .כיום ,למעשה ,לא קיים כזה כלל
ולשם הגעה לחדר נעשה שימוש בדרך אספלט או שביל סלול המקשר בין רחבת הכניסה לאולם לבין דלת
האתר.

•

את תחילת דרך הגישה אל האתר אנו רואים בפנייה אליה מכביש  – 90אל תוך מתחם המועצה ומכאן שאנו גם
סבורים כי המועצה תוכל לסייע לנו בשדרוג הנתיב.

•

אלמנטים אותם אנו מבקשים לשנות בדרך הגישה והסביבה הנם ,בין היתר ,נתיב "פסלי רחוב" שיסמלו את
היחידה ופעילותה ,סמל הסייר ת ותג השרוול שלה בממדים ומיקום בולטים ,גינון ראוי (מופחת מים וקל
לתחזוקה שוטפת)

תקציב
אף כי אנו מכוונים לשדרוג צנוע אשר יסייע לנו לממש את ייעודי אתר ההנצחה ו"להכניס בו יותר חיים ודינמיקה",
הרי בעת זו אין ברשות העמותה תקציב זמין לביצוע השדרוג האמור .אולם ,להערכת חברי וועד העמותה לשם
שדרוג האתר "כפרויקט ייחודי" תצליח העמותה לגייס את התקציב הנדרש.


שוב ,תודות על הנכונות והרצון לסייע והערכתינו הרבה על רוח ההתנדבות וההירתמות האישית לרעיון .מ"מורה נבוכים"
עתיר ניסיון וידע נשמח לקבל קונספציה רעיונית לביצוע השדרוג ולקיים עמך מפגש המשך בקרוב.

בברכה
י .שי  -מנכ"ל

העתקים
•
•

יהודה בר – יו"ר העמותה
משתתפים:
י .קולר – וועד העמותה.
ד .זילברג – וועד העמותה
ח .יהודה – מ.א .בקעת הירדן
י .אקוע – וועד העמותה
שוגר ע"י
דוא"ל
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