עלון מורשת גולני מס'  – 10מרץ 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** החלו השלבים האחרונים באימון
חורף ברמה"ג .החודש החלו בתרגילים
גדודיים שימשכו בשבועות הקרובים
ולבסוף יסכם את האימון תרגיל
חטבתי.
** מחזור טירוני נובמבר  2019הושבע
בטקס מסורתי שהתקיים בכותל.
ערב הטקס ,נפצעו שנים עשר חיילים
בפיגוע דריסה בירושלים .שני פצועים
שנפצעו קשה לא יכלו להשתתף ,היתר
חלקם עם קביים ,לא ויתרו והשתתפו
בטקס .בנאומו ציין המח"ט שי קלפר
"שום פיגוע או פעולה פחעית לא
תעצור אותנו ,אנו נחושים כתמיד עד
הנצחון".

חדשות העמותה
** העמותה השיגה מימון עבור הפרוייקטים
גולני להייטק ולמתן מלגות למצטיינים לשנת
2020
** אנו נערכים למשלוחי מנות לפורים ומתן
שוברים לחיילים נזקקים בפסח.
** פרוייקט חידוש דמי חבר וגיוס חברים
חדשים לעמותה יצא לדרך.
** במסגרת פרויקט איתור מבצעי גולני
והעלתם לויקיפדיה ,הגענו להסכמה עם ראש
מחלקת היסטוריה במטכ"ל וומנכלית ארכיון
צה"ל ,להנגיש לפורום מחטי החטיבה את
החומר ההיסטורי הרלבטי לתקופת פיקודם.

גולני החודש לפני...
• מבצע עובדה 72 .שנים לכיבוש אילת .לאחר שהחטיבה
כבשה את הערבה ,ב 9 -במרץ  ,1949חטיבת גולני
בפיקוד נחום גולן כובשת יחד עם חטיבת הנגב את מפרץ
אילת  -אום רשרש היא אילת .השתתפו גדוד ,19 ,13
סיירת ויחידות סיוע ארטלרי ( .מצ"ב צילום המברק ).
• מבצע סנונית  -נוקייב  16במרץ  .1962פעולת תגמול כנגד
מוצבים סוריים שירו על דיגים בכנרת .מבצע בפיקוד
המח"ט מוטה גור ,כנגד מוצב נוקייב שעל החוף המזרחי
של הכנרת .השתתפו סיירת ופלוגת מכים.
• מבצע ליטני 14 ,במרץ  .1978בוצע בעקבות התקפת
מחבלים על אוטובוס במישר החוף .מבצע חטיבתי בפיקוד
אמיר ראובני .כיבוש דרום לבנון עד לנהר הליטני.
השתתפו גדוד  ,51 ,13 ,12סיירת

• מבצע חומת מגן  27למרץ  .2002מערכה רב חילית בהם
השתתפה חטיבת גולני בטהור ג'נין ממחבלים .בוצע
בפיקוד משה (ציקו) תמיר ,השתתפו גדוד 51 ,13 ,12
סיירת.

אהבת הארץ – סיור מומלץ

** מסלול מומלץ לטיול:
מקטע מספר  61על שביל גולני באזור יער
יתיר -:מלהבים לגשר דבמבם .המסלול עובר
ביער להב ויער כרמים ומשובץ בפריחות האביב.
המסלול ניתן לצפיה במפות שביל גולני מס' 15
באר שבע ו 16 -ערד ,במפת סמון שבילים מס'
 12וכן בתיאור המקטע ובמפה שבקישור:
http://www.amutagolani.co.il/blog/2017/06/20/lehavim_to_dvanbam

ניתן להיכנס לאתר העמותה/שביל גולני ,בו
מופעים הקישורים והתאורים של כל המקטעים.
http://www.amuta-golani.co.il/trail-golani/

אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com
שאו ברכה.

 .דוד (דוביד) כץ תא"ל מיל' -יו"ר
פזי שחם -עורך
אברשה בורשטיין אל"מ מיל' -מנהל אתר האינטרנט והפיסבוק
אבשלום (אבשה) שחר -חומרים ועריכת תוכן
דן חפץ אל"מ מיל'  -פרויקטים
ירון הראל סא"ל מיל'  -עיצוב
נועה גולדברג סגן -ק .חינוך וקישור לחטיבת גולני

