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מטרות העמותה






טיפוח מורשת החטיבה.
הנצחה וחיזוק הקשר עם המשפחות השכולות.
הפיכת צומת גולני ל"בית גולני".
טיפוח הקשר עם בוגרי החטיבה.
סיוע לחטיבה וחייליה.

דבר יו"ר העמותה
אחי בוגרי החטיבה
אחי,
בימים אלה הסתיימה שנת  -2020שנה חולה לכל הדעות ,שנה שבה " נגיף קטן" הצליח
לעשות שמות ולפגוע בכל תחומי החיים :בבריאות ,בהשכלה ,באורח חיים ובבטחון אישי.
השפעת הנגיף לא פסחה גם על עמותת גולני  -התקשנו בגיוס תרומות ,התקשנו בגיוס
חברים ,בהעמקת וחיזוק הקשרים ובעצם למדנו לתפקד אחרת.
ועדין ,אני מסתכל אחורה וגאה לאמר -למרות כל הקשיים הצלחנו!
פעלנו בכל התחומים על פי מטרות העמותה והגענו להשגים ניכרים.
בראש ובראשונה החזרנו את החטיבה ולוחמיה לאתר ההנצחה ואל חדר המורשת
החדש שנחנך במחלף גולני ! ולא רק זו ,עשינו עוד פעולות רבות כמפורט בעלון זה.
אך העבודה לא תמה ,ועוד ידינו נטויה .החטיבה הנפלאה הזאת ,שתרמה לכולנו רבות,
עובדת סביב השעון ומתמודדת עם אתגרים מורכבים.
בהערכה עצומה ובתקווה לשנה מוצלחת מלאה בעשיה ובריאות טובה.
קפלינסקי משה
.
יו"ר עמותת גולני.
.

סכום פעילות עמותת גולני לשנת 2020
אתרי הנצחה ומורשת גולני
הוועד המנהל של עמותת גולני הציב לעצמו
כיעד ראשון במעלה לשדרג את אתר הנצחה
ומורשת של החטיבה במחלף גולני.
** מחלף גולני
* הוקמה רחבת טקס מרוצפת ומגודרת.
* דשא סינטטי נשתל סביב רחבת הטקס.
* שודרג חדר ההנצחה.
* הוקם חדר ארכיון ומורשת.
* שוקם צי הרק"מ באתר.
* נסללו מגרשי חניה.
* בוצע גינון מקיף ושיקום החצר.
* נבנה חדר שירותים.
* שוקמה מערכת החשמל באתר.
* האתר שולט מחדש.
** חורשת מפקדי חטיבת גולני.
* העמותה נטעה חורשת מפקדי חטיבת גולני
לדורותיהם בבסיס שרגא.
ניטע עץ זית על שמו של כל מפקד..
** מצפה גולני  -תל פאחר
תל פאחר נבחר כאתר הנצחת ומורשת של
חטיבת גולני במלחמת ששת הימים.
* הוקמה אנדרטה חטיבתית להנצחת זכרם
של  75לוחמי גולני וכוחות מסופחים שנפלו
במלחמת ששת הימים ברמה"ג.
* שופצה אנדרטה לזכרם של  34הלוחמים
שנפלו בקרב תל פאחר.
* הוצבו שלטים המתארים את משימות
החטיבה וכיבוש המוצבים בעברית ואנגלית.
* הוצב מרשם כיבוש התל ע"י גדוד 12
* הוסדרה הכניסה לאתר ,הוקמו – מגרש
חניה ,שביל גישה לנכים ולשבילים פנימיים.
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מורשת
* עלון מורשת גולני מופק מידי חודש ומופץ
לחיילי ובוגרי החטיבה.
* בית מורשת וארכיון גולני החל לפעול ,מרכז
פעילות ענפה וזכה לביקור הרמטכ"ל.
* פרויקט גולני לויקיפדיה הושק .קרבות גולני
מיום הקמתה מוכנסים לויקיפדיה.
* פרויקט כתיבת מורשת גולני במלחמת
ששת הימים  1967הסתיים ועלה לאינטרנט.
* פרויקט כתיבת מורשת גולני בין השנים
 1973 – 1967הסתיים ועלה לאינטרנט.
* הושק בחרמון ,פרויקט הנצחת מורשת גולני
במלחמת יוה"כ – .1973
* פרויקט שביל גולני באפליקציה דגיטלית
ואינטרנטית עלה לאתר Israelhiking
* פרויקט אוגדן מפות שביל גולני הסתיים.
האוגדן הונפק וחולק לכל קציני החטיבה.
* אפליקצית גולני שלי עלתה לאינטרנט.
* הוקם פורום מפקדי עבר של חטיבת גולני.
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סיוע לחטיבה וחייליה
* העמותה מסייעת לחטיבה בטיפוח הפיקוד,
באירועים חטיבתיים ,הנצחה ,מורשת
ופרויקטים.
* במסגרת פרויקט גולני להיטק ,העמותה
העניקה השנה מלגות ל 37 -בוגרי החטיבה.
* העמותה העלתה לאינטרנט אתר לשימור
רוח החטיבה מהעבר וההוה "סיפור מקומי"
* בחג החנוכה הובילה העמותה יחד עם
החטיבה מבצע ארצי לחלוקת סופגניות
לחיילי גולני באשר הם מוצבים.
* לקראת חג הפסח העמותה העניקה שי לכל
חיילי החטיבה.
* לקראת חג ראש השנה העמותה העניקה
ל 300 -חיילים בודדים ונזקקים שי לחג.
* בתקופת הקורונה ניתן שי לכל חיילי
החטיבה.
העמותה מודה מקרב לב לכל התורמים
לפרויקטים השונים ששמותיהם פורסמו
בעלוני המורשת החודשיים.

הנצחה וקשר עם המשפחות
* העמותה פועלת לחיזוק הקשר עם
המשפחות השכולות של משפחת גולני.
* התחלנו את פרויקט "מעגלי משפחת גולני"
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מינויים
* אל"מ מיל' צפריר בן זאב התמנה ליו"ר
ועדת הכספים ויחליף את תא"ל מיל' איציק
זמיר שפרש מתפקידו ונשאר חבר הנהלה.
* אייל בלצר התמנה לרו"ח העמותה והחליף
את אורי שקד שפרש מתפקידו.
* אל"מ מיל' רוני לושי התמנה למנהל מדיה
וקישרי חברים בעמותה והחליף את אברשה
בורנשטיין שפרש מתפקידו ונשאר חבר
הנהלה.
העמותה מביעה תודה עמוקה לאיציק ,אורי
ואברשה על תרומתם רבת השנים ומאחלת
הצלחה למחלפיהם.
חברי הוועד המנהל-:
משה קפלן ,יואלי אור ,ארוין לביא ,דן חפץ,
שוקי שחרור ,רוני לושי ,דודי קלין  ,איציק
זמיר ,עמנואל הרט ,ירון הראל ,גבי אופיר,
ורדה פומרנץ ,אברשה בורנשטיין ,יובל נגר,
ליאת גברון ,צפריר בן זאב ,דוד )דוביד( כץ.
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