תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 15אוגוסט 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** טקס חילופי מחטים יתקיים ב2 -
לאוגוסט באתר שבצומת גולני .אל"מ
ברק חירם ,יחליף את אל"מ שי קלפר
כמפקד החטיבה.
** פלוגת ההכשרה של סיירת גולני
זכתה במקום הראשון בתחרות הפלוגה
המבצעית והחזקה ביותר מבין סיירות
החי"ר וחטיבת הקומנדו .כבוד לסיירת,
למפקדה סרן אביב אברמוביץ ולגולני.
** טקס חנוכת חורשת מפקדי חטיבת
גולני לדורותיהם התקיים ב 12 -ליולי
במחנה שרגא .בטקס הוקדש לכל
מפקד חטיבה ,עץ זית הנושא את שמו.
ברוח ימים אלה הטקס התקיים בזום.
מפקדי החטיבה לדורותיהם ,המגדים
והמפים הנוכחים ,צפו בארוע .
נשאו דברים מפקד החטיבה שי קלפר,
יו"ר העמותה משה קפלינסקי ומנכ"ל
העמותה יואלי אור .רצב תמונה וסרטון.
** בעלון יולי נפלה שגגה .צריך להיות
לגד'  51מונה סא"ל משה פסל שהחליף
את סא"ל אפרים תהילה.

טקס חנוכת חורשת מפקדי חטיבת גולני
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חדשות העמותה
** עמותת גולני הציבה לעצמה כיעד ראשון
במעלה לשדרג את אתר ההנצחה והמורשת
של החטיבה בצומת גולני .אגף הנצחה
במשרד הבטחון וקק"ל ,תקצבו בנית רחבת
טקסים ,שדרוג חדר ההנצחה ,חדר ארכיון,
שיקום רק"מ ,חניה ופרויקט נגישות לאתר.
בוגרי החטיבה התנדבו בממון ,חומר ומעש,
ותרמו למימוש הפרויקט .להלן השמות-:
מנחם ומשה זייציק ,עופר מבלורן ,אילן הלוי
קובי ,משה ,שמואל ועמרם מסיקה ,גיל גבע
סיגל וליאור מזרחי ,עדי אדירי ,עידו מיטב,
אילן ,נביל עאמר ,משפחת חוסיין ,אקי בלסן
עופר בן יעקב ,לאה וירמי לביא ,משפחת
גולדברג ,לוחמי גד'  13במלחמת של"ג,
שלומי פלס ,איציק דוידוב ,כרמלין אשקר,
עמותת אחים ,שלומי אלזם ,ריימונד פרידמן
ארז אדמוני ,אלי נחאיסי .כבוד לתורמים.
הפרויקטים מתבצעים בניהולם של
תא"ל מיל' ארוין לביא ,אל"מ מיל' דן חפץ,
שמעון מור ואבשה שחר ,רצ"ב תמונות.
** אלוף תמיר ידעי מונה לאלוף פיקוד
מרכז .תמיר ידעי פיקד על חטיבת גולני ,בין
השנים  . 2008 – 2005העמותה מברכת
את האלוף ידעי ומאחלת לו הצלחה רבה.

גולני החודש לפני...
** אוגוסט  1970 - 1968מלחמת ההתשה בגבול ירדן ועם
מצרים .חטיבת גולני בפיקוד אל"מ יקותיאל אדם ,מאיישת
מוצבים בבקעת הירדן ובתעלת סואץ ופועלת ללא לאות
בהגנה התקפית הכוללת ,פשיטות ומארבים גם מעבר לקווי
האויב.
**  27אוגוסט  1969מבצע בוסתן  39צוות מרגמות 120
מ"מ מגד'  ,13יחד עם צוות מהצנחנים ,בפיקוד איציק מורדכי
מונחת במסוקים מעבר לתעלת סואץ .צוות גולני מפגיז את
מחנה מפקדת פיקוד מרכז ליד העיר אסיוט וגורם למצרים
לנפגעים רבים.
**  18לאוגוסט מבצע מוביל .חטיבות גולני והצנחנים פועלים
בדרום לבנון נגד יעדי מחבלים .חטיבת גולני בפיקוד אל"מ
אילן בירן ,פושטת על הכפר ארנון .הכח כולל את גד' 51
בפיקוד גבי אשכנזי ,סיירת בפיקוד גיורא ענבר ושני צוותים
מגד'  12ו .13 -הכח פוגע בעשרות מחבלים ומפוצץ בתים,
רכבים ומרגמות ובסיום ,מתפנה במסוקים.
**  3אוגוסט  1997מבצע טרף קל .סיירת גולני בפיקודו של
רביב ניר ,מונחתת ממסוקים ליד הכפר אל-כפור בדרום לבנון
ומטמינה מטענים ליד בתי מפקדי חיזבלה באזור.
בלחימה ומהמטענים נהרגו  7מחבלים ,לרבות מפקד הגזרה.
על פעולה זו מעונקים לסיירת ולמפקדה צל"ש אלוף הפיקוד.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול( :במגבלות הוראות
עדכניות בנושא הקורונה).
נחל הירקון מערב  -:משפך הירקון עד לקרית
עתידים .המסלול עובר ממערב למזרחה,
לאורך האפיק הזורם של נחל הירקון.
המסלול ניתן לצפיה במפת סמון שבילים מס' 7
שם הוא מופיע בהגדלה בגב המפה כשביל
ישראל .תיאור נקודות הענין שלאורך המסלול
תמצאו במפה הממצורפת ובמפת עמוד ענן
שבקישור-:
https://amudanan.co.il
נחלהירקון
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