
 

 ציוני דרך עיקריים להקמת העמותה והפעלת אתר ההנצחה לחללי חי"ק

 1978שנת 

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

 1979שנת 

 . חרובית ינואר:        רכישת אלף עצים, תרומות המשפחות השכולות, והקמת גלעד ביער

  .חרוביתאפריל:      רכישת הקרקע ביער 

 1982שנת 

תא"ל מוטי הקשר"ר,  דיון ראשון ברעיון להקמת העמותה ואתר הנצחה לחללי חי"ק ביוזמת נובמבר:    

 . בר־דגן

 .האלוף )מיל'( שלמה ענברדצמבר:     הקמת מזכירות 'האגודה' ומינוי יו"ר, 

 1983שנת 

 בשם: אז היא נקראה .רשם העמותות –המשפטים אצל רישום העמותה במשרד  ינואר: 

 '.להנצחת חללי חיל הקשר והאלקטרוניקה האגודה'

הנצחה  , להקצאת קרקע להקמת אתרסעדיה חתוכה ז"להחלטת מועצת יהוד, בראשותו של  פברואר:  

 .לחללי חיל הקשר והאלקטרוניקה

 שר האלקטרוניקה.טקס ההכרזה על הקמת אתר הנצחה לחללי חיל הק מאי:        

  .אישור הפרוגרמה להקמת האתר ותכניו                

 .טקס נטיעת גן להנצחת חללי חי"ק                

 גיוס משאבים להקמת האתר, מחברות ומגופים בתעשיית האלקטרוניקה.                

 1984שנת  

 יוני:          טקס אישור התכנון האדריכלי של האתר.

 1985שנת 

                             טקס הנחת אבן הפינה לאתר, נערך במסגרת אירועי יום החייל במעמד שר התקשורת, מאי:     

 .פרופ' אמנון רובינשטיין

 1987שנת 

 חתימת הסכם הרשאה של מינהל מקרקעי ישראל למועצת יהוד, לבניית אתר הנצחה. פברואר :

 1988שנת 

חכירה בין המועצה המקומית יהוד לבין העמותה, לזכות חכירה לדורות על  אפריל:    חתימת הסכם

 והאנדרטה להנצחת חללי חי"ק. העמותה להקמת מבנה המגרש,

 .חרוביתיוני:          חנוכת האנדרטה לזכר חללי חי"ק ביער 

 , על אתר ההנצחה לחללי חיל הקשריצחק שמירספטמבר:  אכרזת ראש הממשלה ושר הפנים, 

 קטרוניקה.והאל

 .עמלנובמבר:    נחתם הסכם לשיתוף פעולה להפעלת האגף הטכנולוגי עם רשת 



 1989שנת 

 ינואר:       נבחר לראשונה הוועד המנהל של העמותה, שהחליף את מזכירות האגודה.

נחתם הסכם שילוב מתקנים עם חברת בזק. הקמת מתקן תת קרקעי למרכזית טלפון מתחת  ינואר:      

 הטקסים. לרחבת

 '.העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והאלקטרוניקהשינוי שם האגודה לשם ' מרץ: 

יהודה  סא"ל )מיל'( פעילות העמותה הועתקה מהמשרדים במקשר"ר לאתר ההנצחה ביהוד.  יוני:    

 מתמנה למנכ"ל העמותה.   מתתיהו

 .יצחק רביןספטמבר:  חנוכת האגף הטכנולוגי במעמד שר הביטחון 

 .7קיום הכשרות, קורסים, כנסים ושילוב קורסי חי"ק מבה"ד  –ובר: הפעלת האגף הטכנולוגי תוך אוקט

 1990שנת 

  חנוכה והפעלת אגף ההנצחה לחללי חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים ולחללי בני הישוב יוני:   

                                                             .המאמץ יהוד

 מיסוד האתר כמרכז לטקסים ואירועים של החיל.

העברת קצינת הנפגעים החילית וצוותה לאתר ההנצחה ושילובה בפעילות ההנצחה ולקשר עם     נובמבר: 

עברו קצינת הנפגעים החילית וצוותה למחנה לוטם  2018משפחות הנפגעים )בשנת 

 בצריפין(.

 1994שנת 

   אתר ההנצחה לחללי חי"ק.השירות הבולאי מנפיק בול  אפריל:  

 .הקמת ועדה לתיעוד מורשת חי"ק, להפקת ערכות מורשת לדור הקיים ולדורות הבאים דצמבר:  

 1996שנת 

החלה הפקת ערכות מורשת. הערכה הראשונה: 'משרות הקשר בהגנה לחיל הקשר'. עד עתה  פברואר:

 ערכות. 16( הופקו 2020)שנת 

 .חי"ק הקמה והפעלת מועדון ותיקי יוני:

 1998שנת 

 הקמת אתר אינטרנט. נובמבר:

 2001שנת 

 .של משרד הביטחון ביפו מוזיאון בתי האוסףהקמת ביתן חי"ק במסגרת  דצמבר:

 2004שנת 

 . מאוחר יותרלאה לביא ז"ל וסגן אודי אלגרבלי ז"להקמת קרנות למלגות לחיילים על שם  ינואר:

וסא"ל   סמ"ר סטיב מיכאל נמקובסקי ז"למירוז ז"ל,  סמ"ר גיאהוקמו גם מלגות על שם 

 .גד אהרן ז"ל

 

 2006שנת 

 .' לחללי חיל הקשר והתקשוב באולם המבואהגלעד לזכרםהתקנת עמדת ' אפריל:

 



 2007שנת 

 התקנת עמדה ממוחשבת לחללי מערכות ישראל באולם המבואה.  יוני:

 2008שנת 

 .והתקשובהקמת תצוגת אמצעי קשר לשימור מורשת חיל הקשר  ינואר:

 טקס חנוכת גן ההנצחה והסרת הלוט מגלעד ההסבר למבקר, בכניסה לגן ההנצחה. יוני:

 .חנוכת אולם הכנסים והאירועים להנצחה ומורשת, ע"י ראש אגף התקשוב            

 '.     העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב' -שינוי שם העמותה ל יולי:

 2009שנת 

 המפגש הראשון. –ועדון 'שישי טכני' באתר ההנצחה ייסוד והפעלת מ מאי:

 2010שנת 

 חנוכת אולם האירוח.  אפריל:

 ., האנדרטה שהועתקה מיער חרובית לגן ההנצחה'גלעד חרובית'חנוכת  יוני:

 .מרמ"ק –מרכז מורשת קשר חנוכת  יוני:

 העלאת אתר האינטרנט המחודש של העמותה לרשת. יולי:

 החניה )אספלט וסימון חניות(.מיסוד מגרש  אוגוסט:

 'רחבת הזיתים והדקלים'. -נטיעת עצי זית ב

 .הכנת גרסה דיגיטלית של אוגדני המונצחים והכנסת תוכנם לאתר האינטרנט דצמבר:

 2011שנת 

 קיום המפגש הראשון של 'טכנולוגיה בשלישי'. מרץ:

ביטחוניים למבנה התקנת רשת תקשורת חירום צבאית במקלטים, ע"מ לאפשר דילוג גופים 

  .אתר ההנצחה בשעת חירום

 נבחר לנשיא העמותה לכל חייו.                                        שלמה ענבר  אלוף )מיל'( מאי:

 .טקס חנוכת ביתן חי"ק המשודרג ב'בית האוסף' לתולדות צה"ל בתל אביב יפו יוני:

  12( הופקו 2020מעוז'. מאז ועד עתה )שנת 'קשרי  –השקת הספר הראשון בהפקת העמותה  יולי:

 ספרים.

 הקמת תצוגה קבועה של מוצגים היסטוריים במבואה. דצמבר: 

 2012שנת 

 מערכתי וטכני(. )קרבי, 7הפעלת מיזם עבודות מורשת בקורסי צוערים בבה"ד  מרץ:  

 2013שנת 

 'בית חיל הקשר והתקשוב להנצחה ולמורשת'.ל־קיבוע שם  :יוני

 התקנת עמדת הסברה קולית בכניסה לאתר ההנצחה בעברית ובאנגלית. ספטמבר:

 2014שנת 

 ומתן פטור, 1938ומסי הממשלה )פיטורין(,  העירייהבפקודת מסי התקבל שינוי החוק דצמבר:   

 ישראל(.   ההנצחה החייליות )בעקבות פעילות נמרצת של העמותה בכנסת לעמותות



 2017שנת  

 הקמת ביתן תערוכה לתולדות חי"ק.  אפריל:   

שנים למלחמת ששת הימים וביצוע סיורי מורשת מודרכים בהם  50הקמת תערוכה לציון  יולי:        

 השתתפו כארבעת אלפים חיילים ואזרחים.

 נחתם הסכם חדש, בין עיריית יהוד־מונוסון לבין העמותה, על חכירת שטח אתר ההנצחה. אוגוסט:   

 2018שנת 

 'צהלנט'. –הכנסת ערכות המורשת לאתר האינטרנט הצבאי  –פרויקט 'מורשת ברשת'  אר:ינו

מורשת  שנים למדינת ישראל ולחיל, וביצוע סיורי 70הקמת תערוכה 'מיונים ללוויינים' לציון  פברואר:

 בהם השתתפו למעלה מאלפיים חיילים ואזרחים.

התאורה והדגשת מוטיב החיים הצומח מתוך שיפוץ האנדרטה המרכזית ברחבת הטקסים כולל  מאי:

 האובדן והשכול.

 2019שנת 

 יפו לאתר ההנצחה ביהוד. -העברת ביתן חי"ק ממוזיאון 'בית האוסף' בתל אביב פברואר:

 הצבת לוחות ֵמיָצֵגי תולדות חי"ק שהועברו מביתן חי"ק ב'בית האוסף' באולם הכנסים.            

 "ש רד"ט )שהועברו מבתי האוסף לעמותה( בגן ההנצחה. הצבת נגמ"ש פיקוד ותק אפריל:

 חכירת שטח אתר ההנצחה נרשמה על שם העמותה בלשכת רישום המקרקעין )טאבו(. אוקטובר:

 2020שנת 

אתר ההנצחה החל לסייע ללשכת הגיוס תל השומר בקליטת מחזורי גיוס של מלש"בים לכלל  מרץ:

 עקב מגפת הקורונה. –חילות צה"ל 

 תקנה מערכת מתקדמת לכיבוי אש בכל אגפי אתר ההנצחה.                                          הו מאי:

 הפעלת אתר אינטרנט חדש. אוגוסט:

 באתר האינטרנט ובעמדות הצפייה במבואה ובאולם הגבורה. 'גלעד לזכרם'שדרוג מערכת  ספטמבר:

 1202שנת 

בארכיון מרכז המורשת.פברואר:    הופעלה מערכת מידע ממוחשבת   

לגן ההנצחה. 7, שהועתקה מבה"ד "אנדרטת היונה האלמונית"יוני:           נחנכה   

 נובמבר:      אתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב הוכרז אתר מונגש.

 

 שנת 2022
 .'אנשים, פועלם ותרומתם -שנות קשר  100'הושק הספר :         אפריל


