אודות האתר
ר

אשית עלי להדגיש שאתר זה אינו אתר רשמי .זוהי "סריטה" אישית שנוצרה
בי לפני מספר שנים ויכולה להחשב כצורך אישי להציג את ספור כפר-הנשיא,
סיפור המתאים להפליא לסיפור חיי שלי.

ה

סיבה לכך שהאתר נבנה באנגלית היא כפולה:
ראשית ,השפה האנגלית ,להבדיל מעברית ,הינה טבעית לעולם הדיגיטאלי בו אנו
חיים ,אינטרנט וכו'...
שנית ,עניין הזמן .אכן אם אמצא באחד הימים מספיק זמן ,אתרגם את האתר
כולו לעברית.

ת

חילתו של האתר היה ברישום חברים ובניהם בלבד .בדף הכניסה המיון הינו
לפי תאריך ורשומים בו שנת הפטירה ושמות הנפטרים בלבד.
מאחורי כל שם נמצא אתר אישי בגודל של עמוד בודד עד לאתר מקצועי מלא.
עמוד הבית האישי כולל שם ,תאריכי לידה ופטירה וכן אייקון של לוח המצבה
)אשר אותו ניתן להגדיל( .מעבר לפרטים הבסיסיים ישנם קישורים לפריטי מידע
אחרים כגון :כתבות ,מאמרים ,תמונות ,קטעי וידאו ,אודיו וכד'.

ב

זמן האחרון הרשאתי לעצמי להוסיף גם את הורי החברים ואחרים הקבורים
בבית העלמין שלנו .מטבע הדברים זהו פרוייקט ארוך טווח הן עקב העבודה
הרבה הדרושה ובנוסף לכך ההחלטה האישית שלי שעלי לקבל אישור לכל פריט
מידע אישי שאני מוסיף לאתר ,פרט כמובן למידע שפורסם ברבים ,למשל ב"דברי"
או עתונות כזו או אחרת.

ת

וכניות לעתיד כוללות:
מנוע חיפוש טוב .עמוד כללי נוסף הממויין לפי שמות ולא לפי תאריכי פטירה.
כמו כן אני מעוניין להוסיף סיפור חיים בכל אתר אישי ולו רק בשורות
ספורות בלבד .כמו כן מתבשל כרגע עמוד עם מפת בית העלמין שלנו שיאפשר,
במיוחד לאנשים במחוץ ,לאתר את יקיריהם בבית העלמין ההולך וגדל שלנו .עלה
גם רעיון של חיבור כל אתר אישי לאתרי חוץ רלוונטיים )אתרי משפחה וכו(

ס

ה"כ זהו כאמור ,פרוייקט ארוך טווח .אני תקווה שאוכל למנף את האתר
למקום שבו יוכל המחליף שלי ,להמשיך במבצע ,אם וכאשר אצטרף גם אני לשוכני
"שיכון הזיתים"
"אם לא נכבד את עברנו ,העתיד שלנו יהיה ספקני ומעורפל למדי"
תודתי המיוחדת ליצחק עדר שיצר מתעוד היום יום ,פרוייקט אישי וקהילתי
נפלא שלולא זאת ,היינו נוברים עד היום ,ככלבים בערימת הזכרון הקולקטיבי
שלנו.
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