תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 18נובמבר 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** הרמכ"ל ואישתו הגיעו לבית מורשת
גולני וקיימו שיחת זום עם נשות
מפקדים בחטיבה .רצ"ב תמונה.
** גדודי החטיבה עולים לתעסוקה
מבצעית בגזרות שונות בארץ.
** מחזור מרץ  2020יבצע במהלך
חודש נובמבר מסע כומתה.
** גיוס מחזור נובמבר יצא לדרך.
הרמטכ"ל ורעיתו בשיחת זום עם נשות מפקדי גולני

חדשות העמותה
** טקס סיום מסלול טירונות של סיירת גולני
התקיים על רחבת הטקסים המרוצפת
והמגודרת שהקימה העמותה באתר מוזאון
גולני .הרחבה הוקמה בסיוע משרד הבטחון.
** אתר הנצחה לחה"ן גולני נחנך ביער
כפירה שבפארק אילון .האתר הוקם בסיוע
קק"ל ומוקם על שביל גולני שעובר בפארק.
** שני מפקדים שבעבר פיקדו על חטיבת
גולני יקודמו לדרגות אלוף .תא"ל רסאן
עליאן ימונה למתאם הפעולות בשטחים.
תא"ל יניב עשור ימונה לראש אגף כח אדם.
אנו גאים בהם ומאחלים להם שפע הצלחה.
** הרמטכ"ל ביקר בבית מורשת גולני
והתרשם מהפעילות הענפה של העמותה.
לרמטכ"ל הוענק אוגדן שביל גולני.
רצ"ב דברים שכתב בספר האורחים.
אתר פלח"ן ביער כפירה ,שבפארק אילון

לחטיבת גולני ,על מפקדיה וחייליה לאורך הדורות,
הערכה עצומה! עצומה  -על שנים של הקרבה ,מסירות ,מקצועיות ,רוח בכלל ורוח לחימה בפרט.
החטיבה מהווה סמל ודוגמא לארץ ישראל היפה ,וצה"ל במיטבו ולהערכים.
יש לחטיבה ולמפקדיה וחייליה זכויות רבות כל כך בכל חלקה וחבל ארץ – זכויות שעלו בדם ,בכאב ובמאמץ -
אך אפשרו ומאפשרים לכולנו לחיות כאן בבטחון .החטיבה היתה ותהיה יחודית ,מיוחדת ומעורכת,
ובנימה אישית  ,גם אהובה .גאה בכם  ,שלכם,
אביב כוכבי,
רא"ל ,ראש המטה הכללי.

גולני החודש לפני...
 נובמבר  1948חטיבת גולני בפיקוד אל"מ נחום גולן,
יורדת לנגב ומשתתפת במאמץ הצהלי להדוף את הצבא
המצרי מהשטחים שכבש בדרום הארץ .החטיבה לקחה
חלק במבצעי חרוב  -אזור חאן יונס ,אסף  -אזור רפיח
ועובדה – אזור הערבה ואילת.
 נובמבר  2001מבצע סגירת מעגל .סיירת גולני ,בפיקוד
סרן מרדכי כהנא חודרת לפאתי העיר עזה וחוטפת את
רבו אבו חוסה אחד מרוצחי החיילים אבי סספורטס ואילן
סעדון.
 27 נובמבר  2016מבצע חיי שרה .עורב גולני בפיקוד סרן
רועי לוי ,פוגע בכוח של ארגון דעא"ש מול מוצבי צה"ל
בדרום רמה"ג.

ממסלול מומלץ לטיול :מסלול לציון מלחמת יום הכיפורים-
מקטע מספר  1בשביל גולני :מאנדרטת החרמון ועד סמוך
לנבי-אליה,

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול) :במגבלות קורונה(.
דרך הפסלים ביער הנשיא – צרעה.
המסלול מתחיל בכביש  44ליד אשתאול
ומסתיים בכביש  3835ליד מנזר ראפאת.
מסלול הטיול משובץ ב 37 -פסלים ומצפורי
נוף וחניונים מסודרים ומתאים להולכי רגל,
אופניים ורכב.
נקודות ענין עיקריים -:מצפה צרעה ,תל צרעה,
קבר שמשון ,מנזר ראפאת .
המסלול ניתן לצפיה באפליקציה ואתר
http://israelhiking.osm.org.il

או במפת סמון שבילים מס' .9
רצ"ב מפת מסלול הטיול .הממצורפת.
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