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העמותה להנצחת חללי
חיל הקשר והתקשוב
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העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב הוקמה ע"י ותיקי חיל הקשר והמשפחות השכולות ,כזרוע משותפת
להנצחת חללי החיל ולקידום מטרות העמותה ,ביניהן ,הקמה ,תחזוקה וטיפוח של אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר
והתקשוב ,קיום פעולות ואירועים לשימור ,תיעוד והנחלת מורשת החיל ,טיפוח הקשר עם בוגרי ובוגרות החיל
וחיזוק הקשר עם חיילות והחיילים המשרתים באגף הקשר והתקשוב על יחידותיו ועוד.
ביום ב' באלול תשמ"ט ( )25.9.89נחנך אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר ,האלקטרוניקה והמחשבים ,שכאמור,
הוקם על ידי העמותה ומשמש כאתר פעילותה העיקרי .אתר ההנצחה נמצא במרכז העיר יהוד שאימצה את החיל.
לטקס קדמה החלטת העיר יהוד המאמצת את חיל הקשר להקצות שטח ציבורי במרכז היישוב להקמת אתר
ההנצחה .החלטה זו התקבלה על ידי מועצת העיר בראשותו של סעדיה חתוכה ז"ל ,ביום ט"ז בטבת תשמ"ג.1983 ,
אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב כולל ארבעה אגפים ומכלולים ,המהווים מכלול אחד שלם,
כאשר כל אחד מהם עומד גם בזכות עצמו:
אגף ההנצחה  -הכולל את היכל שמות מונצחי חיל הקשר והתקשוב ואת אולם שמות חללי העיר יהוד.
האגף הטכנולוגי  -המהווה מרכז הכשרה והעשרה מקצועית בנושאי תקשורת ומחשבים.
מרכז מורשת ואולם כנסים להנצחה ולמורשת ,ומכלול חיצוני  -הכולל את גן ההנצחה ,אנדרטת הזיכרון ורחבת
טקסים ועצרות .צורת המבנה מזמינה את המבקר להתקדם בהדרגה מגן ההנצחה ,דרך רחבת הטקסים לקראת
המפגש עם אגף ההנצחה  -ייעודו המרכזי של האתר

מטרות העמותה:

»דאגה לרווחת החיילים באמצעות סיוע לחיילים\ות בודדים ,סיוע לחיילים נזקקים ,סיוע לבני המשפחות
השכולות ומתן מלגות ללימודים לחיילים וחיילות מצטיינים לקראת שחרורם מצה"ל.
»הנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב תוך ליווי המשפחות השכולות ,פיתוח ושמירה על אתר ההנצחה.
»הנחלת מורשת חיל הקשר לדורות הצעירים.
»שמירת קשר עם משרתי ופורשי חיל הקשר והתקשוב בהווה ובעבר.

פעילותה של העמותה מצריכה משאבים רבים ולכן החלטנו לצאת בקמפיין הגיוס שמטרתו להגדיל את פעילות
העמותה  -להמשיך לסייע לכמה שיותר חיילים וחיילות ,בני המשפחות השכולות ,מתן מלגות ליתומי החיל
ולהרחיב את פעילות הנצחת הנופלים ומורשתם.

אנחנו זקוקים לך לתרומות
חשבון בנק :העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
בנק הפועלים ()12
סניף 617
חשבון 263000
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Commemoration of the Fallen
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The Association was founded by veterans of the Signal Corps and the bereaved families as a joint arm for the
commemoration of the fallen soldiers of the corps and for the enhancement of its additional goals of establishing a site for
the commemoration of the fallen soldiers and maintaining and fostering it on the long run, providing activities and events
for the preservation, documentation and bequeathing the Corps heritage and fostering the ties with the graduates and
veterans of the Corps while strengthening the ties with the soldiers serving in the various units of the Signal and C4I branch
of the IDF.
The Memorial site, for the Fallen Soldiers of the Signal, Electronics and Computers, Corps, was inaugurated on 2nd of Elul,
5749 (25.09.1989), by the Association and by its adopting city, Yehud.
The site itself was established in the center of Yehud, following a resolution of the council of the city led by its mayor
Mr. Saadya Hatuka, on 16th of Tevet, 5743 (1.1.1983).
The Memorial Site includes four wings which compose one complete complex, when each wing stands as a whole unit
by itself, as follows:

»
»
»
»

Memorial Wing - Includes two remembrance halls for the fallen soldiers: One devoted to the fallen soldiers of the
Corps and one devoted to the fallen soldiers of the city of Yehud. Also included in this wing is the Hall of Heroism,
presenting the awards for the highest decorated soldiers of the Corps and the recipients of the Israel Defense Prize.
The Technological Wing - Includes equipped classes for technological courses in the areas of Communication and
Computers as well as an auditorium used also for technological conferences.
The Heritage Center - Includes programs, publications and equipment displays preserving the history of the Signal
Corps and its predecessors before the establishment of the State of Israel.
External Complex - Including the Memorial Garden and the Memorial Monument with its Ceremonies Square.
The structure of the site invites the visitor to proceed gradually from the Memorial Garden through the Ceremonies
Square to the meeting with the Memorial Wing and its associated Remembrance Hall and the Hall of Heroism,
being the central mission of the site.

The Association is dealing with the commemoration of the fallen soldiers of the Signal and C4I Corps, bequeathing
its heritage to the new generation of soldiers, rendering support to soldiers in need and being a bridge between
their military service and their civil life afterwards.
Nowadays, we, the management of the association, are launching a fundraising campaign, enabling the expansion
of the aforesaid activities by:

1. Caring for the wellbeing of the soldiers in service by assisting lonely soldiers and others who are already supported
2.
3.
4.
5.

by the IDF.
Expanding our scholarship program to excelling soldiers who finished their service duty in the army and are residing
in the periphery and to orphans of the fallen soldiers of the corps.
Intense the already existing activity of commemorating the fallen soldiers of the corps by strengthening the contact
with the bereaved families and the expansion, in the central building of the association, the halls of the corps' fallen
soldiers and its decorated heroes.
Expanding the bequeathing of the heritage of the corps to soldiers of the new generation and strengthening the ties
with them by engaging them in the preparation of folders commemorating the life story of the fallen soldiers and the
various activities, in the past, of the corps they were serving in.
Strengthening the bond between the todays' commanding echelon of the corps and the past one.

WE NEED YOU

TO DONATE

Amutat heil hakesher vehatikshuv
Bank Hapoalim, 12 | Branch 617 | Account 263000
IBAN: IL27-0126-1700-0000-0263-00
SWIFT: POALILT

