תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 14יולי 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** חילופי מגדים בחטיבה .לגד' 12
ימונה סא"ל שחר ברקאי שיחליף את
סא"ל איתי מטק .לגד'  51ימונה סא"ל
אפרים תהילה שיחליף את סא"ל משה
פסל .ברכות והצלחה למפקדים.
** ערב הוקרה למפקדי חטיבת גולני
לדורותיהם ,יתקיים ב – 12.07.2020
בשעה  1800במחנה שרגא .בטקס
תושק חורשת מח"טים .מצ"ב ההזמנה
לטקס.
** אפי ,לוחם גד'  51חילץ פלשתיני
בחברון מתקיפה של צעירים יהודיים.

** המשפחות השכולות ,שאיבדו את
יקיריהם באסון פיצוץ בונקר התחמושת
הסורי ב 15 -ליוני  ,1967יתכנסו בפעם
הראשונה לטקס זיכרון במקום הארוע.
הטקס יתקיים בהנחיית קצין הנפגעים
של החטיבה.

חדשות העמותה
** השקנו פרויקט חדש שיקרא מסע בזמן
עם חטיבת גולני .זהו אתר דואלי ברשת,
שמציג על בסיס מסד ארועים שהוזנו לתוכו,
את סיפור החטיבה על ציר הזמן .גולשים
יכולים להתייחס ו/או להוסיף בו תכנים
חברתיים ,תמונות וסיפורים ,לכל האירועים.
הרעיון לאמץ את האתר ,שנקרא במקור
סיפור מקומי ,של תא"ל מיל' יואלי אור.
ועדת מורשת שדרגה את האתר שהותאם
לגולני .האתר מרוכז ע"י יאיר ערן ודודי
קליין ,שניהם בוגרי החטיבה .מצ"ב תמונה
וקישור.
https://golani.localtimeline.com/ind
ex.php?lang=he
** אתר תל פחר עובר שידרוג בשני שלבים.
שלב א' נמצא בעיצומו וכלל ,הנחת אבני
שמות החללים ,כיבושי חטיבת גולני ברמהג
ותאור קרב תל פחר .את הפרויקט מובילים
תא"לים מיל' יצחק זמיר ואהרון ורדי שהיו
מפקדי פלוגות במלחמת ששת הימים.
הפרויקט מתבצע בסיוע משרד הבטחון.
מצ"ב תמונות.
** אתר ההנצחה ומוזאון גולני ,שבו לפעול.
את המקום מנהל ביד רמה שמעון מור,
שפועל במסירות וללא לאות לשדרגו .ישר
כח מור .האתר פתוח בימי א-ה בין - 0900
 1530ביום שישי וערבי חג בין 1245- 0900
** אל"מ מיל' רוני לושי התמנה למנהל
המדיה וקשרי חברים בעמותה .רוני ,יחליף
את אל"מ מיל' אברשה בורשטיין שפרש
מתפקידו .אברשה ,ייסד את פעילויות
העמותה ברשתות המידע .העמותה מודה
לאברשה על שרותו המסור והמוצלח
ומאחלת לו ולרוני הצלחה בדרכם החדשה.

גולני החודש לפני...
•  18-09ליולי  1948קרבות עשרת הימים .חטיבת גולני
בפיקוד משה מן ,כובשת את לוביה והודפת את צבא
ההצלה מסג'רה.
במבצע דקל ,החטיבה כובשת יחד עם חטיבה  7את נצרת
ושפרעם ומרחיבה את השליטה בגליל התחתון והמערבי.
• יולי  1956הקמת סיירת אגוז הראשונה .היחידה פורקה ב-
 1957והוקמה מחדש ב 1962 -ופעלה כיחידה עצמאית
עד .1974
•  4ביולי  1976מבצע יונתן לחילוץ בני ערובה באנטבה
שבאוגנדה .במבצע בפיקודו של תא"ל דן שומרון,
השתתפו סיירת מטכ"ל כח מחטיבת הצנחנים וכח
מחטיבת גולני שהתבסס על הסיירת ,אליה צורפו מפקדים
בכירים בחטיבה .הכח שימש במבצע כעתודה ויועד לקלוט
את החטופים המשוחררים למטוסים.
•  12ביולי –  14באוגוסט  ,2006מלחמת לבנון השניה.
חטיבת גולני בפיקוד תמיר ידעי ,פועלת בגזרה המרכזית
בדרום לבנון .במספר קרבות חטיבתיים וגדודיים בפיקוד,
יניב עשור גד' ,51גיא הלוי ,גד'  ,12יואב מרדכי גד' ,13
יואב ירום גד"סר ,נכבשים בינת ג'בל ,מרכבה ,בלידא ,מיס
אל ג'בל ,רכס שקיף ,צומת חריס – חדת'ה.
גדוד אגוז בפיקוד מרדכי כהנא כובש את מרון א ראס.
קרב קשה במיוחד התקיים בבינת ג'בל .בקרב זה גילה
רס"ן רועי קליין ז"ל שהיה סמג"ד גד'  ,51גבורה עילאית.
רועי ,השליך את עצמו על רימון יד שנזרק ע"י המחבלים
ובגופו הציל את חבריו .על מעשה זה הוענק לו אות העוז.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול( :במגבלות הוראות
עדכניות בנושא הקורונה).
נחל חרמון תחתון  -:מהבניאס לשאר ישוב.
המסלול עובר לאורך האפיק הזורם של נחל
חרמון ,למרגלות רמת הגולן .המסלול ניתן
לצפיה במפת סמון שבילים מס'  1שם הוא
מופיע בהגדלה בגב המפה כשביל שחור מס'
 .1065תיאור נקודות הענין שלאורך המסלול
תמצאו במפה הממצורפת ובמפת עמוד ענן
שבקישור-:
https://amudanan.co.il
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