עלון מורשת גולני – אוגוסט 9102
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
בתאריך ה 22 -לאוגוסט בשעה
 ,08:11יתקיים טקס ההתייחדות
השנתי לזכרם של חללי החטיבה,
באתר ההנצחה שבמוזיאון גולני,
בהשתתפות המשפחות השכולות.
העמותה תסייע לחטיבה במימון
העצרת מצורפת ההזמנה לעצרת.

החטיבה ירדה לפעילות מבצעית בדרום.

חדשות העמותה

טקס חלוקת מלגות
ב  7.51התקיים טקס
חלוקת מלגות ל 7.
חיילים מצטיינים 5בטקס
נכחו :מפקד החטיבה,
מפקדי הגדודים ,מטה
ומשפחות
החטיבה
החיילים5
מעמותת גולני נכחו יו"ר העמותה משה קפלן ,המנכ"ל יואלי אור
וחברי הנהלה נוספים 5המימון למלגות באדיבות בנק לאומי ויספיק
גם למלגות בשנת 50202
המימון למלגות באדיבות בנק לאומי והכיבוד נתרם על ידי מיקי
שמו5
תודה לבנק לאומי ולמיקי שמו

פעילות העמותה – אתר האינטרנט והקשר עם
הציבור ובוגרי החטיבה
באתר האינטרנט של העמותה ,אותו מנהל אל"מ (מיל ).אברשה
בורשטיין www.amuta.golani.co.il ,ניתן למצוא מגוון נושאים :חזון
העמותה ומטרותיה ,שמות חברי הועד המנהל ,וועדות העמותה  ,נושאי
מורשת כגון היסטורית מלחמת השחרור ,מרוץ גולני ,שביל גולני ,עלון
העמותה ועוד.
כמו כן קיים קישור לאתר ההנצחה של נופלי החטיבה .בשלוש השנים
האחרונות מושקע מאמץ לחידוש ושימור הקשר עם יוצאי החטיבה.
ניתן להירשם כחברים בעמותה ולתרום אמצעות הקישור:

www.amuta.golani.co.il/registartion

מיזם תוכנית ג"ל – גולני להיי-טק
עמותת חטיבת גולני שמחה לבשר על פתיחת מיזם מלגות נוסף לטיפול
בבוגרי החטיבה .העמותה בשיתוף עמותת גדעון ועמותת הנמר יצאו לדרך
עם מחזור השני של פרויקט ג"ל  -גולני להייטק בשיתוף הטכניון וחברות
הייטק מהמובילות במשק כגון מלאנקוס ,רדוור ,רד בינת ,משרד רואי
החשבון ארנסט אנד יאנג ויזם ההייטק רמי תמיר .
מטרתה של תכנית ג"ל בשילוב ובליווי של הטכניון יחד עם מר יהודה ורועי
זיסאפל לתת כלים ולאפשר לבוגרי החטיבה שמעוניינים ללמוד לימודי
הנדסה כדי לאפשר להם להשתלב בתעשיית ההייטק הישראלית  ,מה שלא
התאפשר בעבר עקב ספי כניסה שמנעו מהם לעשות זאת .התוכנית
מאפשרת ביצוע מכינה וקדם מכינה עם הקלות משמעותיות ומימון מלא של
מרבית מרכיבי התואר ,כולל תמיכה בשיעורים וחניכה אקדמאית של בוגרי
החטיבה ומעל לכל זה לשלב הנצחה ומורשת בעת מתן המלגות כאשר כל
מלגה מוענקת לבוגר החטיבה על שם חלל שנפל ולא זכה להגיע לספסל
הלימודים האקדמאים.
יזם ומוביל הפרויקט מטעם העמותה המנכ"ל אל"מ (מיל) יואלי אור.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
בימים קיץ חמים אלה ,מומלץ טיול בנחל
הקיבוצים ,בו אפשר לטבול וללכת במים,
מכביש  669לכיוון מערב אל תוך שמורת
הנחל .בנוסף הוא גם נמצא על תוואי שביל
גולני באזור במקטע מספר ( 22ממבואות בית
שאן ועד עין-מודע) .הקישור לתיאור מקטע זה ,שבו הנקודות 8 ,7 ,6
המצוינות במפה בתחילת התיאור הן בנחל הקיבוצים.
להלן קישור לתיאור המקטע:
http://www.amuta-golani.co.il/blog/2017/04/03/radum_to_ein_muda/

תודה לירון הראל על תרומתו לעיצוב העלון.

אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com

שאו ברכה.
חברי ועדת מורשת גולני.
דוד (דוביד) כץ יו"ר ,פזי שחם ,אברשה בורשטיין ,אבשלום (אבשה) שחר ,ירון
הראל ,נועה גולד  -קצינת חינוך חטיבת גולני.

