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שלום לבוגרי ,חיילי וידידי חטיבת גולני.
עלון עמותת גולני מספר  1יוצא לדרך ! בשעה טובה התחלנו להוציא עלון חדש.
מטרת הוצאת העלון:
א .להטמיע את ההיסטוריה ,אהבת הארץ ומורשת החטיבה בבוגרי החטיבה וחייליה.
ב .ליצור קשר תמידי ורצוף עם בוגרי החטיבה לדורותיהם ,באמצעות הפקה והפצת עלון מורשת דיגיטלי.
העלון יופק ויופץ דיגיטלית אחת לחודש לבוגרי החטיבה ולמשרתיה הסדירים.
ההפצה תבוצע ישירות לטלפונים והמחשבים שלכם.
מדורי העלון יהיו:
.1חדשות  -ידיעון מה עומד לקרות או קרה בעמותה ובחטיבה.
 .2היסטוריה ומורשת  -גולני היום לפני ...
 .3אהבת מולדת – לקדם מודעות לארץ דרך נטילת חלק בפעלויות הקשורים בעיקר לפרויקטים של גולני.
ועדת מורשת העמותה ,תעסוק בתכני העלון.
נקווה שהעלון יצור אצלכם עניין .
שאו ברכה,
דוד (דוביד) כץ יו"ר ועדת מורשת.

 .1חדשות העמותה
 1.1החלפת יו"ר עמותת גולני..
.

האלוף (מיל) גבי אופיר סיים את תפקידו כיו"ר העמותה בחמשת השנים האחרונות
תקופתו התברכה בפעילות פוריה .נאחל לו הצלחה בהמשך בדרכו (מצ"ב אגרת פרידה).
אלוף (מיל) משה קפלינסקי ,בעברו מפקד החטיבה וסגן הרמטכ"ל התמנה ליו"ר העמותה.
נאחל לו הצלחה בתפקיד.
הנה דבריו של יו"ר העמותה היוצא:
אחי עמותת ידידי גולני .חלפו כחמש שנים מאז הוקמה עמותת גולני המתחדשת ביוזמת בוגריה
הבכירים של החטיבה .הצבנו יעדים שמטרתם לטפל בחיילים הסדירים ,מלגות למצטיינים ,מדי
שנה ומענק שי בחגים לחיילים הבודדים ,טיפוח מורשת הקרב ,הקמת שביל גולני ,מורשת תש"ח
שדרוג אתר קרבות ששת הימים ותכנון לשבעה אתרי קרבות מאז תש״ח ,תכנון וחלקי ביצוע
באתר ההנצחה מוזיאון גולני סיוע בטקסי ימי הזיכרון בכל שנה ,הקמת אתר העמותה .הוסכם
והוחלט לאחד את כלל העמותות לעמותה אחת .ברצוני להודות לחברי העמותה שהתנדבו לתרום
מזמנם ולממש את היעדים ,להודות לתורמים להודות לחטיבת גולני הסדירה ולשיתוף הפעולה,
אנו גאים בכם ובהישגכם .ברצוני להודות לאל״מ יום טוב ז"ל שהיה עמותה של איש אחד .היה זה
מפעל חייו אותו ניהל במסירות אין קץ .יהי זכרו ברוך.
חברי הטוב אלוף (מיל ).משה קפלינסקי התנדב לשמש בתפקיד ועל כל ועל כך אנו מודים לו.
נמשיך ללוות את המשפחות השכולות ולאחל רפואה שלמה לפצועי החטיבה.
בברכה ,אלוף (מיל ).גבי אופיר.

 1.2מרוץ גולני
מרוץ גולני ה  41יצא לדרך במאי האחרון עמד בסימן שביל גולני שנחנך בפברואר .2018

 1.3החודש התקיים טקס הזיכרון לחללי צה"ל  ,מערכת הבטחון ונפגעי פעולות
הטרור .מאז קום המדינה החטיבה איבדה  1477מלוחמיה.
 1.4התחלנו בהעלאת פרקי מורשת החטיבה לאתר העמותה .עד כה הושלמה
כתיבת מורשת תש"ח .ניתן לקרוא באתר העמותה  /מורשת /פרקי מורשת:

http://www.amuta-golani.co.il/heritage-sites/heritage_general_information/
 1.5כמדי שנהו לרגל חג הפסח ,תרמה העמותה תלושי מזון ,לחילים נזקקים בחטיבה.
 1.6אל"מ יום טוב חזן מפקד מיתולוגי ומנהל אתר גולני נפטר בחודש ינואר .יהיה זכרו ברוך.

 .2גולני היום לפני ...
  14למאי  : 1948מבצע גדעון – כיבוש בית-שאן וחסימת הכניסה לעמק יזרעאל בפני צבאות ירדן ועירק– גדוד 13
  16למאי  – 1948כיבוש כוכב הירדן – גדוד 13  14-18למאי  -שלב ב' בקרב גשר כנגד הכוחות הירדנים והעירקיים – גדוד 12  20למאי  – 1948הדיפת הסורים מעמק הירדן – גדוד 12 אפריל – מאי  – 1951קרב תל מוטילה – גדוד  .13הרקע :פעולות ייבוש החולה שעוררו התנגדות אצלהסורים ,וכך החל המאבק על המים שנמשך עד מלחמת ששת הימים.
 12 -במאי  1970מבצע קלחת לביעור ריכוזי מחבלים בכפרי דרום לבנון סיירת גולני ,גדוד 51

 .3אהבת הארץ.
טיול מומלץ לאביב ותחילת הקיץ :נחל געתון ,במסלול ממזרח למערב ,סימון שבילים כחול.
אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com

שאו ברכה
חברי ועדת מורשת גולני.
דוד (דוביד) כץ ,פזי שחם ,אברשה בורשטיין ,אבשה שלום ,ירון הראל ,ק .חינוך חטיבת גולני.

