תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 19דצמבר 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** חטיבת גולני מתרחבת.
גדוד הנדסה מילואים  ,8076מצטרף
ב 1 -דצמבר  2020באופן אורגני וקבוע
לגולני.
** החודש יתקיים תרח"ט גולני,
לתרח"ט יצרפו כוחות נוספים וכן
יתורגל צוות הקרב החטיבתי בשת"פ
עם גדוד של חטיבה .7
** החטיבה תקיים בשבוע של חנוכה
עצרת התייחדות .בכל ערב בכל גדוד
ידליקו נר חנוכה ביחד עם משפחת נכה
צה"ל  .הטקס ישודר בזום והקישור
יופץ בעמוד הפיסבוק ובאינסטגרם.
** צוות סיירת סיים מסע כומתה
שבסיומו התקיים טקס שצולם ושודר
למשפחות הלוחמים לרבות של חיילים
בודדים בחו"ל.

חדשות העמותה
** פורסם דו"ח ביקורת של משהב"ט באתר
ההנצחה של החטיבה .בדוח ,צוינה היוזמה
להקמת בית המורשת במבנה שהיה מיועד
להריסה .נמצא שינוי חיובי בתחזוקת האתר.

גינון באתר גולני

** הפרויקטים שבוצעו לאחרונה באתר:
א .ריצוף וגידור רחבת הטקסים.
ב .הקמת בית מורשת וארכיון גולני.
ג .בניית חדר שירותים וחניות.
ד .שיפוץ חדר האודיטוריום.
ה .מיסוד מערכת החשמל.
ו .שילוט האתר.
תודות לארוין לביא ודן חפץ על הביצוע
ולשמעון מור ,שמנהל את האתר ביד רמה.
** נגיף הקורנה איתגר את הנהלת העמותה
שנרתמה לסייע למשפחות לוחמי הסיירת
בארץ ובחו"ל לאפשר להם ,באמצעות רחפן
לצפות ולשוחח עם יקיריהם בשלושת הק"מ
האחרונים של מסע הכומתה וטקס הסיום.
את הפרויקט ,הוביל יואלי אור מנכ"ל
העמותה ,בשיתוף חברות טכנולוגיה.

מסע כומתה ממעוף הרחפן

גולני החודש לפני...
 5 – 7 דצמבר  1948מבצע אסף 22 .דצמבר  4לינואר
 1949מבצע חורב .חטיבת גולני בפיקוד אל"מ נחום גולן
משתתפת במבצעים הצהליים להדיפת הצבא המצרי
מצפון מערב הנגב .גדוד  13משתתף בקרבות לכיבוש
התילים שייח נוראן ,חירבת מאעין ומשלט  86באזור חאן
יונס ,גדוד  12וגדוד  19כובשים את משלטי צומת רפיח.
 3 דצמבר מבצע פלצור בהר דב .גדוד  51בפיקוד סא"ל
דוד כהן פושט על רכס ג'בל רוס ומטהר אותו מקיני
מחבלים .את הקרב הובילה פלוגה א' בפיקוד סרן ציון זלוף
בפעולה נהרגו  15מחבלים ונתפס שלל רב .החל מ 1970
הוסב שם ההר ל"הר דב" על שם סרן דב רודברג ז"ל.
 דצמבר  1988מבצע "כחול חום " פשיטה של גולני ושייטת
 13בפיקוד המח"ט אל"מ ברוך שפיגל ,על מפקדת ארגון
החזית העממית לשחרור פלשתין ,מדרום לבירות .בפעולה
זו נפל בקרב מג"ד  12סא"ל אמיר מיטל.
 27 דצמבר  : 2008מבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה.
מבצע צבאי רחב הקף עקב ירי רקטות בלתי פוסק על
ישובים ישראלים .חטיבת גולני בפיקוד אל"מ אבי פלד,
פעלה במבצע זה בגזרת ג'בליה.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** הטיול המומלץ) :במגבלות הקורונה(.
נחל פרס .מכביש  25כ 8 -ק"מ מערבית לצומת
הערבה .המסלול עובר לאורך נחל פרס ,עד
צומת הערבה .ניתן לראותו במפת סימון
שבילים מס'  14או בנייד שלכם באתר
http://israelhiking.osm.org.il

הגדילו למקטע המתאים.
תיאור נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו
במפה המצורפת.
שימו לב ! בידקו תחזית מזג אוויר והתראות
לשטפונות.
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