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 0094נדה לתוכנית שנתית 'אג

 "ביחד"המורשת וה, ההנצחה –יעדים לפי מטרות 

בית ביעד זה אנו מבקשים להקים [ אלף שח 900מובטח לנו תקציב של ] – חדר זיכרון .9
מקום שבו נוכל להציג לציבור את  ההנצחה והמורשת ובו נוכל  –תרתי משמע .  לעמותה

, פגישות עם ציבור, ועדות משנה, הנהלה, לשיבות ועד( במסגרות קטנות)גם להיפגש 
אולם , המקום על כן צריך לעמוד בדרישות אלו והכיל את חדר הזיכרון. להביא מבקרים

 . ומקום המפגש, המורשת
ד מחשיבותה של האנדרטה והטכסים שיערכו באתר אין בכך כדי להחליף ואף להורי

 . האנדרטה

 . הם לאתר את המקום ולהיכנס להקמה 0094יעדי המשנה בשנת 

ביעד זה אנו מצפים לכלול גם את [ אלף שח 00נקציב לשדרוג האתר ]  – אתר האינטרנט .0
הבית הווירטואלי של העמותה אמור להקביל לבית הפיזי של , כל שלושת המטרות 

 . תה כמעט בכל דברהעמו

אשר יאפשר כניסה לכל " לחדר זיכרון וירטואלי"בנושא ההנצחה אנו שואפים להגיע  .0.9
בשירים , בכתבים, בצילום, של נופל בו יאוחסנו כל המוצגים הנוגעים אליו" דף-תא"

 .ומוזיקה ובהקלטות

. כתובים ותמונות מורשת, יכיל האתר דפים עם מצגות מורשת –בנושא המורשת  .0.0
סרטייה לאחסון וצפייה בסרטי , נשאף לפתוח ספריה לקריאת ספרים וירטואלים

, של העמותה וגם בסרטים אחרים הנוגעים לחללים ולמשפחות" ההיסטוריה"
 . טיולים של העמותה וכל פעילות נוספת שנבצע יחד, לאירועים בעמותה

כמו  –יתחזק האתר מספר פורומים בהתאמה למסגרות מבוקשות  –ביחד בנושא ה .0.9
כן יהיו בו גם לוחות .  ט פלוגות וכל פורום נוסף שירצו חברים לפתוח"מפח, גדודים

שמחות ואזכרות וכל אירוע אחר )כמו הזמנות לאירועים , מודעות בנושאים שונים
בקשות , ת לטיוליםהזמנו, ( שבו ירצו חברי עמותה להשמין אחרים מהעמותה

 מכירות של חברים ועוד נוספים לפי דרישה, הצעות עבודה, עבודה

מטרתו תהא למשוך את הדור הצעיר לפעילות  –נפתח אגף לדור הצעיר  .0.4
לצורך זה יש . אינטראקטיבית שתיצור המשכיות להגשמת שלושת מטרות העמותה

 .להתייעץ עם מומחים לאפיון הצורך

 מפגשים  .9

יש לתכנן את המתכונת .  בשבוע' יום ב, 55550094ל חל ב "ללי צהיום הזיכרון לח .9.9
 . יש לפרסם את המפגש. וקצר ליד האנדרטה" אינטימי"המתאימה לביצוע טכס 

יש לקבוע תאריך מומלץ . 0094באוקטובר  99( 'ש)  -ל 8( 'ה)סוכות השנה חל בין ה   .9.0
אני ממליץ על . באמצעבהתחלה או בסיום כדי לא להיות להיצמד לקצה חול המועד 

יש להודיע על כך ברבים ולסגור .  א הראשון"כך גם לא נתנגש עם הסש 8ה'  יום ה
 .לבנות בהתאם לוז, יש להחליט על תכנים.  מולך לטרון כמה שיותר מוקדם


