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מטרות העמותה






טיפוח מורשת החטיבה.
הנצחה וחיזוק הקשר עם המשפחות השכולות.
הפיכת אתר ההנצחה והמורשת ,לבית גולני.
טיפוח הקשר עם בוגרי החטיבה.
סיוע לחטיבה וחייליה.

קוראים יקרים,
שנת  2021היתה שנה רבת פנים .לחיות עם נגיף קורונה שאינו מרפה
ומופיע כל פעם מחופש כוריינט חדש ולעסוק בפעילות אינטנסיבית חסרת
תקדים של הנהלת העמותה לטובת החטיבה וחייליה.
השקנו פרויקטים חדשים* -:העברנו את האתר גולני לאחריותינו* .גייסנו
בהצלחה כספים בגיוס המונים* .קבענו סטנדרט חדש בהנצחת לוחמים.
*קבענו את מצפה גולני )תל פאחר( כאתר הנצחה ומורשת רשמי
למלחמת ששת הימים *.יצאנו לפרויקט נטועים ברוח* .כתבנו פרקים
חדשים ונוספים בהיסטוריה של גולני* .החזרנו עטרה ליושנה לגדודי 11
ו 14 -של גולני במלחמת העצמאות* .העלנו את שביל גולני לאפליקציות
דגיטליות* .הפקנו סרטי מורשת והעלנו אתר הנצחה ליוטיוב *.שדרגנו
את אתר העמותה* .סייענו לחטיבה ולחייליה בחגים ,בעצרות בטקסים
ובכנסים .במקביל המשכו לנהל ולשדרג פרויקטים קיימים-:
*גולני להיי-טק* .הוצאת עלון מורשת *.פעילויות מורשת באתר גולני.
* סיוע למשפחות הנופלים ועוד .בדפי העלון זה ,תמצאו עדות לכך.
קריאה נעימה.
דוביד

סכום פעילות עמותת גולני לשנת 2021
אתר הנצחה ומורשת גולני
אתר ההנצחה והמורשת שבצומת גולני
עבר רשמית לאחריות העמותה מידי המועצה
האזורית גליל תחתון .האתר עבר שדרוג רב
ומתבצעת בו פעילות ענפה .תא"ל מיל' אלון
פרידמן מונה כמנהל האתר.
רצ"ב תמונה מטקס העברת האחריות.
טקס העברת אתר הנצחה ומורשת לעמותה

הסתיים קמפיין גיוס כספים המוני בהצלחה

פרויקט גיוס תרומות המוני לגולני בוצע
בהצלחה גדולה .בתוך  10ימים גויסו
 1.788,288ש"ח מכמעט  3,000תורמים.
הכסף מיועד לתמיכה בחיילים בודדים,
מלגות ללוחמים משוחררים ,להנצחת
הנופלים ,ולחידוש אתר ההנצחה והמורשת.
על הפרויקט ניצחו אלוף מיל' משה קפלן יו"ר,
תא"ל מיל' יואלי אור מנכ"ל ,ואל"מ מיל' דן
חפץ מנהל הפרויקט .תודתנו לתורמים.
לרישום לעמותה ולתרומות ,רצ"ב קישור-:
https://amuta-golani.co.il/registrition

פרויקט שלח

פרויקט שלח )אתר גיחה( הושק.
הפרויקט מיועד להנחיל את מורשת גולני
לתלמידי תיכון שמתארחים באתר ההנצחה
ומורשת גולני ליממה שלמה ולנים בו.
התלמידים מבקרים במוזאון ומקבלים
הרצאות מורשת גולני ממדריכי האתר ויוצאים
לגיחות לאתרים שבסביבה .רצ"ב תמונה.
טקס התיחדות שנתי עם חללי החטיבה
התקיים ב  29/09/2021 -באתר ההנצחה
והמורשת .רצ"ב קישור לאתר הנופלים-:
https://golani.gal-ed.co.il

סכום פעילות עמותת גולני לשנת 2021
אתר הנצחה ומורשת  -המשך

ורדה פומרנץ

פרויקט ברקוד למצבות חיילי גולני –
אל"מ מיל ורדה פומרנץ ,יו"ר ועדת הנצחה
וקשרי משפחות ,יזמה הוספת ברקוד על
מצבות חללי גולני .הברקוד הראשון הוסף
לסמל דניאל פומרנץ ז"ל בנה ,לוחם גולני
שנפל בקרב במבצע צוק איתן .הברקוד
יאפשר למבקר להחשף לסיפור חייו של נופל.
רצ"ב תמונה.
פרויקט ג"ל גולני להייטק ,ממשיך
בהצלחה וזוכה לשבחים .עד היום  50חיילי
גולני התקבלו לפרויקט ובשנה הבאה אנו
מצפים ל 50 -נוספים .רצ"ב תמונה וקישור-:
https://amuta-golani.co.il/golani-high-tech/

פרויקט גולני להייטק

אתר הבית האינטרנטי המשודרג של
עמותת גולני ,עלה לרשת .הפרויקט נוהל ע"י
דודי קלין ,מנהל האתר .רצ"ב קישור-:
https://amuta-golani.co.il

שער אתר הבית באינטרנט

אתר מצפה גולני ]תל פאחר[ נחנך השנה
כאתר זיכרון ומורשת של חטיבת גולני
לזכרם של  75חללי החטיבה במלחמת ששת
הימים .במקום מוצגת ומומחשת מורשת
הקרב של חטיבת גולני בכיבוש רמת הגולן.
על הקמת הפרויקט ,ניצחו תא"ל מיל' איציק
זמיר ותא"ל מיל' אהרון ורדי.
טקס לציון  70שנה לקרב תל מוטילה
התקיים באתר הקרב סמוך למושב אלמגור.
בטקס נחנך מסבירן ממוחשב.

מצפה גולני

אתר הנצחה ומורשת  -המשך

ערב מורשת וחלוקת אות המערכה למפקדי גולני

החטיבה בשיתוף עם העמותה קיימה ערב
הוקרה ומורשת לסגל מפקדי חטיבת גולני
לדורותיהם ובטקס מוקפד ומרגש העניקה
למפקדים את אות המערכה לציון השתתפות
במערכה על רצועת הבטחון בלבנון.
העמותה מצדיעה להאלוף אלעד פלד ז"ל
ולאלוף אורי שמחוני ז"ל ,בעברם מפקדי
חטיבת גולני שהלכו לעולמם.
על פועלם בחטיבה ניתן לקרוא באתר
העמותה – מורשת .יהיה זכרם ברוך
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מורשת
עלון מורשת גולני מופק מידי חודש זה
השנה השלישית ברציפות .עד עתה הופקו 34
עלונים שמופצים לחיילים ובוגרי החטיבה.
רצ"ב קישור-:
https://amuta-golani.co.il/alon-golani
בית מורשת וארכיון גולני ,שהוקם באתר
מורשת והנצחה בצומת גולני ,מרכז פעילות
ענפה כל השנה וזוכה לשבחים.
עץ הזית נבחר השנה כעץ הלאומי של
המדינה .עץ הזית ,נבחר בשנת  1979כסמל
החטיבה ,לאחר משאל מפקדי החטיבה
לדורותיהם .עץ הזית נטוע באתר ההנצחה
והמורשת של החטיבה .גאוה לחטיבת גולני.

עלון מורשת גולני

בית מורשת וארכיון גולני

פרויקט כתיבת מורשת גולני במלחמת
יוה"כ  1973הסתיים ועלה לאינטרנט.
פרויקט כתיבת מורשת גולני בין השנים
 1982 – 1974הסתיים ועלה לאינטרנט.
היסטורית גולני מיום הקמתה  – 1948ועד
 1982באינטרנט ,לעיון כנסו לאתר העמותה.
אנו ממשיכים בהכתיבתה .להלן קישור-:

פרק מורשת  :7חטיבת גולני במלחמת יום הכיפורים
ובמלחמת ההתשה שאחריה

https://amuta-golani.co.il/moreshet-chapters

במסגרת פרויקט מעבירי הלפיד )העברת
המורשת לדורות הבאים( הופק סרטון
בהשתתפות מפקדי מלחמת יוה"כ בקרבות
החרמון )הראשון והשני( .הסרטון עלה ליוטיוב
וישמש את מפקדי וחיילי צה"ל .רצ"ב קישור-:
https://youtu.be/a15c2c30vHs
פרק מורשת  :8חטיבת גולני בין ) 1974סיום מלחמת
ההתשה עם סוריה( ועד 1982
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מורשת – המשך
במסגרת שימור מורשת העבר ,גדוד
הנדסה מילואים  8076נקלט בסד"כ החטיבה
ויקרא אלון .אלון )גדוד  ,(11היה גדוד
בחטיבת גולני במלחמת העצמאות והשתתף
בקרבות לכיבוש צפת ,ירדא ומצודת כח.
במסגרת שימור מורשת העבר ,היחס"מ -
יחידת הסיוע החטיבתית במיל' תקרא דרור.
דרור )גדוד  ,(14היה גדוד בחטיבת גולני
במלחמת בעצמאות והשתתף בקרבות טירת
צבי ,סג'רה ,בית לחם הגלילית ואבטחת ישובי
עמק יזרעאל.
זהו הגדוד השני של גולני שמסורתו חודשה.
פרויקט נטועים ברוח יצא לדרך במטרה
לגבש מתווה לאתר ההנצחה והמורשת.
התקיימו מעגלי שיח שונים :חינוך בן דורי,
התגברות ,אחים ואחיות ,מלשבים ,הנצחה,
לוחמים ,עמותה ופעילים.
פרויקט גולני לויקיפדיה ממשיך .קרבות
גולני שנכתבו ועלו לאתר העמותה ,מוכנסים
בקביעות לויקיפדיה.
שביל גולני באפליקציה דגיטלית עלה
לאתר  ,Israel Hikingכניסה לאתר לחץ כאן
שביל גולני עלה גם לאתר טיולי ,זהו אתר
מוביל ונפוץ בקהילת המטיילים .רצ"ב תמונה
https://bit.ly/golani-trail-tiuli
וקישור-
https://amuta-golani.co.il/trail-golani
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מורשת  -המשך
מורשת ברשת – אתר ההנצחה ומורשת
גולני ,עלה ליוטיוב ,להלן הקישור-:
https://youtu.be/x5tYgf-h9mU
פרויקט החרמון -:משרד אדריכלים הכין
תוכניות ראשוניות למבנה שיוקם בחרמון
כהיכל הנצחה ומורשת גולני במלחמת
מלחמת יוה"כ.

2021
לשנת 2020
גולני לשנת
עמותת גולני
פעילות עמותת
סכום פעילות
סכום
סיוע לחטיבה וחייליה
העמותה מסייעת לחטיבה בטיפוח
הפיקוד),שי למפקדים( ,באירועים חטיבתיים,
עצרות ,טקסי הנצחה ,מורשת ופרויקטים.

חלוקת סופגניות

העמותה נרתמה לסייע למשפחות
נזקקות של חיילי החטיבה שמגפת הקרונה
פגעה בהם כלכלית.
בחג החנוכה הובילה העמותה יחד עם
החטיבה מבצע ארצי לחלוקת סופגניות לכל
חיילי גולני באשר הם מוצבים.
לקראת חג הפסח העמותה העניקה
שוברי שי לכל חיילי החטיבה.
לקראת ראש השנה העמותה העניקה
שוב ל 300 -חיילים בודדים ונזקקים שי לחג.

.

חלוקת שוברים

העמותה מודה מקרב לב לכל התורמים
לפרויקטים השונים ששמותיהם פורסמו
במהלך השנה בעלוני המורשת החודשיים.

הנצחה וקשר עם המשפחות
העמותה פועלת לחיזוק הקשר עם
המשפחות השכולות של משפחת גולני.
אתר ההנצחה והמורשת

חברי הוועד המנהל -:משה קפלן – יו"ר,
שוקי שחרור ,דן חפץ ,איציק זמיר ,ארוין
לביא ,רוני לושי ,ורדה פומרנץ ,צפריר בן
זאב ,יגאל פדאל ,רון קנז ,דוד )דוביד( כץ.
חברי ההנהלה -:יואלי אור – מנכ"ל,
אלון פרידמן ,מנשה ענתר,יובל נגר ,דודי
קלין ,אבי עובד ,לילך כהן.

!תמיד איתכם
moreshet.golani@gmail.com

אפשר לכתוב לנו

