תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 17אוקטובר 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** החודש יסימו גדודי החטיבה את
תקופת האימון בצפון ויעלו לתעסוקה
מבצעית .כל גדוד לגזרה אחרת.
** החטיבה תשתתף בניסוי צהלי
להעמקת השילוביות הרב חיילית .יבחן
צוות קרב חטיבתי כעוצבת יסוד .בניסוי
ישתתפו גד'  13שיפעל תחת פיקוד
חטיבה  7וגדוד טנקים  75שיופעל
תחת פיקוד חטיבת גולני .תקופת
הניסוי נקבעה ל 4-חודשים ולא תכלול
בו הכפפה אורגנית מלאה .בתום
תקופת הניסוי יבוצע תחקיר ע"י מפקד
זרוע היבשה והמסקנות יוצגו למטכ"ל.
** במסגרת פעילות מורשת ,החטיבה
תשחזר שני קרבות באזור כוכב הירדן.
הראשון פעילות פלוגות הלילה של
וינגייט ב 1937 -והשני הדיפת הצבא
העיראקי ע"י גד'  13ב1948-
** החטיבה תחל בהכנות לקראת
אליפות צה"ל בספורט.

חדשות העמותה

חלוקת מלגות בפרויקט גולני להייטק

** בחודש ספטמבר ,קיימה העמותה טקס
חלוקת מלגות ל 23-לומדים בפרויקט גולני
להייטק .זו השנה השלישית שהארוע נערך
והפעם בכללי הקפסולות .הפרויקט צובר
תנופה וגדל מידי שנה .רצ"ב תמונה.
** העמותה חילקה תלושי חג בסך 75,000
ש"ח לחיילים בודדים ונזקקים בחטיבה.
הכסף נתרם ע"י עמותת חזון לישראל ,קרן
באלס סינגפור ובסיוע סופרסל .על גיוס
התרומות ניצחו תא"ל )מיל'( שוקי שחרור
וליאת גיברון .רצ"ב תמונה.
** השקנו פרויקט חדש .שביל גולני
באפליקציה דגיטלית אינטרנטית ודינמית,
באתר שבילים ישראלי ובינלאומי.
http://israelhiking.osm.org.il

חלוקת תלושי חג לחיילי גולני

באפליקציה ,ניתן לאתר בטלפון נייד את
מיקום המטייל ביחס לשביל גולני במפה
דינמית ובתצ"א וכן את אתרי המורשת
לאורך השביל ,ההסברים עליהם והשבילים
שבאזור .להורדת האפליקציה לנייד -
 . https://bit.ly/IHM-APPבאתר כתבו ,שביל
גולני .השביל מסומן בצבע כחול.
תודות לדודי קליין על תרומתו לפרויקט.
רצ"ב תמונת מסך מאתר .Israel Hiking
שביל גולני Golani Trail -

שביל גולני באפליקציה Israel Hiking -

Golani Trail - A National hiking trail - 1200 km from Eilat to mount
Hermon. Follows the Golani, Israeli, Historic sites and viewpoints.
Divided to 10-15 km segments with explanation on the map.
For segments information click on the Golani Trail Header.

גולני החודש לפני...
 31-28 אוקטובר  1948מבצע חירם ,צהל כובש את מרכז
הגליל העליון וחלק מהתחתון .במסגרת זו ,חטיבת גולני
בפיקוד אל"מ נחום גולן כובשת את הכפרים עילבון,
ראמה ,מע'אר ,מירון ופקיעין.
 28-27 באקטובר  1965מבצע מאזניים .חטיבת גולני
בפיקוד אל"מ שלמה אלטון פושטת בדרום לבנון על יעדי
מחבלים בכפרים חולא שממערב למנרה ומפוצצת את בית
המוכתר .ועל הכפר מיס-אל-ג'בל ומפוצת בארות מים.
 24-6 אוקטובר  1973מלחמת יוה"כ .חטיבת גולני בפיקוד
אל"מ אמיר דרורי בולמת את הצבא הסורי בגזרת צפון
רמה"ג .משתתפת בהבקעה לסוריה ומטהרת את גובתא
אל חשב ,חרפא ,ג'וחדר וכובשת חזרה את מוצב החרמון
שנפל .המחיר כבד 132 ,לוחמים נפלו במלחמה בינהם,
מפקדים בכירים ביותר .הסמח"ט ראובן אליעז ,מגד 12
יעקב שחר ,מגד  17דב דרור מפקד הסיירת שמריהו ויניק.
מאות נפצעו ,בינהם המח"ט ומגד  .51זוהי גולני שלנו,
המפקדים בראש וביצוע המשימה בכל מחיר .מצ"ב מרשם
הקרב של המהלך שנעל את המלחמה – כיבוש החרמון.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול) :במגבלות הקורונה(.
נחלי חרוד ועמל -:מכביש  71ועד כביש .6667
המסלול עובר במקטע מס'  23של שביל גולני
לאורך אפיקי הנחלים .המסלול ניתן לצפיה
במפת שביל גולני מספר .5-6
http://israelhiking.osm.org.il
או באתר
כתבו בנייד שלכם שביל גולני ,השביל יופיע
בצבע כחול .כנסו למקטע המתאים.
תיאור נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו
במפה המצורפת שבקישור:
www.amuta-golani.co.il/trail-golani
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אפשר לכתוב לנו

