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 1978מאי  .    ק"הקמת ועד משפחות שכולות  להקמת אנדרטה להנצחת  חללי חי

 1979אפריל  .ל ביער חרובית"רכישת הקרקע מקק

 .בניית האנדרטה ביער חרובית

 דיון ראשון ברעיון להקמת העמותה ואתר הנצחה לנופלים ביוזמת  
 .דגן -ל מוטי בר"תא ר"הקשר

 1982נובמבר 

 1982דצמבר  .  שלמה ענבר( 'במיל)ר האלוף "הקמת הנהלת העמותה ומינוי יו

 1983ינואר  .רשם העמותות -רישום העמותה במשרד המשפטים 

 הקצאת הקרקע להקמת האתר ממועצת יהוד בראשותו של  

  . ל"סעדיה חתוכה ז

 .טקס הכרזה על הקמת האתר בגן ביתו של ראש מועצת יהוד

 .להקמת האתר ותכניו פרוגרמהאישור 

 1983מאי 

 .    ק"נטיעה ופתיחת גן להנצחת חללי חי

 



 1983 - 1984 .הקמת מנגנון ותכניות לגיוס המשאבים להקמת האתר

 .חברות  וגופים שונים,צוותי משימה להתרמה מתעשיות האלקטרוניקה  מינוי

 .  קיום אירועי התרמה

 טקס הנחת אבן הפינה לאתר נערך במסגרת אירועי יום החייל במעמד

 .אמנון רובינשטיין' פרופשר  התקשורת 

 .  הסכם לשיתוף פעולה להפעלת האגף הטכנולוגי עם רשת עמל

 1985מאי 

 ".הבזק"הסכם שילוב מתקנים עם חברת 

 1988נובמבר 

 1989ינואר 

 .ל"חנוכת האגף הטכנולוגי והפעלתו במעמד שר הביטחון יצחק רבין ז 1989ספטמבר 

 .   7ד "ק מבה"הכשרת קורסים באגף הטכנולוגי ושילוב קורסי חי 1989אוקטובר 

 לחברות , ל"העשרה וקיום השתלמויות וכנסים לחילות צה, הכשרה

אזרחים עובדי  ,ל "פורשי  צה, עולים חדשים, עילית מהתעשייה הביטחונית

 .ל ומוסדות חינוך ונוער"צה

חנוכה והפעלת אגף ההנצחה לחללי חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים                 1990יוני 

 .וחללי הישוב המאמץ יהוד

לזכות חכירה לדורות על המגרש  , נחתם הסכם בין העירייה לבין העמותה

 .ולהקמת האנדרטה ומבנה העמותה
 1988אפריל 
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 1990נובמבר 

 1994אפריל 

 1994דצמבר 

 1996יוני 

 2001דצמבר 

 2003דצמבר 

 2004ינואר 

העברת קצינת הנפגעים החילית וצוותה לאתר  ההנצחה ושילובה בפעילות  

 .הנפגעיםעם משפחות ההנצחה ולקשר 
 

 .הבולאיי השירות "ק ע"הנפקת בול אתר ההנצחה לחללי חי
 

 להפקת ערכות מורשת  , הקמת ועדת מורשת לתיעוד מורשת החיל 

 .  לדורות הקיימים והבאים
 

 .באתרק הפועל "הקמה והפעלת מועדון ותיקי חי
  

 .הקמת אתר האינטרנט לעמותה
 

 משרד   ק במסגרת מוזיאון בתי האוסף של "ביתן חיהקמת 

 .  הביטחון ביפו
 

 .ההנצחהוחידוש גן עיצוב 
 

,  ל"ז אלגרבליסגן אודי , ל"הקמת קרנות למלגות חיילים על שם לאה לביא ז

 .ל"ל גד אהרן ז"ל וסא"ז מירוזר גיא "סמ
 

 .התקנת מערכת מיזוג אויר מרכזית באגף ההנצחה
 

 

 1990יוני  . מפעל ההנצחה מיסוד האתר כמרכז לטקסים ואירועים סמליים להאדרת
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 1998נובמבר 

 2005אפריל 



 2005מאי  .  הסרת הלוט ממיצג בעלי האותות של יהוד

  2006מרץ  .התקנת תאורה ברחבת הטכסים והאנדרטה

לחללי חיל הקשר והתקשוב באולם " גלעד לזכרם"התקנת עמדת 

 .הכניסה לאתר ההנצחה

 2006אפריל 

 2006דצמבר  ".שדרת האנטנות"הקמת  –' שלב ב –עיצוב וחידוש גן ההנצחה 

 2007אפריל  .הצבת גלעד בכניסה לגן ההנצחה

התקנת עמדה ממוחשבת לחללי מערכות ישראל באולם הכניסה  

 .ט"משהבי "ע, לאתר ההנצחה

 2007יוני 

 2007אוקטובר  .בניית אולם כנסים להנצחה ומורשת

 2008ינואר  .הקמת תצוגת אמצעי קשר לשימור מורשת חיל הקשר והתקשוב

 הכנסת ערכות המורשת לאתר האינטרנט   –" מורשת ברשת"פרויקט 

 .החילי

 2008מרץ 

 ,בכניסה לגן ההנצחה, טקס חנוכת הגן והסרת הלוט מגלעד ההסבר למבקר

שלמה  ( 'מיל)גדרון בנוכחות אלוף ( מוסיק)משה ( 'מיל)גזר את הסרט אלוף 

חקי הראל ( 'מיל)אלוף , אלוף עמי שפרן –אגף הקשר והתקשוב ' ר, ענבר

 .ל נחום בסלו"תא – ר"והקשר

 2008יוני 
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 2008יוני  .י ראש אגף התקשוב"חנוכת אולם הכנסים והאירועים ע

עופרת  "במבצע  –הדרום תשורות לחיילי חיל הקשר שלחמו בחזית 

 ".יצוקה

 2009ינואר 

 (.רמפות ומעקות)נגישות נכים בכניסה לאתר 

 ,  י אילן שטרק"חוטי לאתר ההנצחה ע-תרומה והתקנת אינטרנט אל

 .ל"אחיו השכול של ארז שטרק ז

 2009פברואר  .לנגישות נכים, פרויקט שיפוץ כללי של דרכי הגישה באתר ומחוצה לו

 המפגש   –באתר ההנצחה " שישי טכני"הקמת והפעלת מועדון 

 .הראשון

 2009מאי 

 2009דצמבר  .איש 100-בניית חדר האוכל ל

 2010ינואר  .ל"ק בבית האוסף לתולדות צה"ביתן חי שידרוג
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אלוף עמי   –אגף הקשר והתקשוב ' חניכת חדר האוכל החדש ברשות ר

 .ל נחום בסלו"תא – ר"והקשרשפרן 

 2010אפריל 

 2010מאי  .חניות לנכים 4השלמת 

 .  האנדרטה שהועתקה מיער חרובית לגן ההנצחה, "גלעד חרובית"חנוכת 

 .ק"מרמ –חנוכת מרכז מורשת קשר 

 2010יולי  .העלאת אתר האינטרנט המחודש של העמותה לרשת

 .אספלט במגרש החניה כולל סימון

 ".רחבת הזיתים והדקלים"-נטיעת עצי זית ב

 2010דצמבר  .הכנסת תוכן אוגדני החללים לאתר האינטרנט

 ".טכנולוגיה בשלישי"קיום המפגש הראשון של 

 .  בחירום ם"מלוטהתקנת רשת חירום צבאית במקלטים לאפשר דילוג מחלקות 

 2010יוני 

 2010אוגוסט 

 2011מרץ 
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 2011יוני  .ק המשודרג בבתי האוסף ביפו"טקס גזירת סרט ביתן חי

 2011יולי  ".קשרי מעוז" -השקת הספר הראשון בהפקת העמותה 

 ריצוף מחודש והתקנת מעלון, שדרוג אולם הכניסה לאתר ההנצחה

 .לנגישות נכים 

 2011דצמבר  .התקנת תאי תצוגה למכשירי קשר בלובי

 2011אוקטובר 

 2012ינואר  .ק"במרמהפעלת אולפן לתיעוד ותיקים 

 ,  קרבי) 7ד "הפעלת פרויקט מחקרי מורשת בקורסי הצוערים בבה

 (.מערכתי וטכני

 2012מאי 

 2012מרץ 

 .ק"במרמהצבת קצינת מורשת חילית בדרגת סרן 
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