תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס' – 22פברואר 2021
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
**  22בפברואר  -יום הולדת ה73 -
לחטיבת גולני .ביום זה ,מצטרפים
גדודים  12ו  13לחטיבה.
** גד'  51ביצע תרגיל מסכם
לתרחישים צפויים בגזרת רצועת עזה.
** סיירת גולני זכתה בפרס הרמטכ"ל
ליחידה מצטיינת.
** החטיבה יחד עם העמותה ,קיימה
סדרת מעגלי שיח " נטועים ברוח "
להנצחת מורשת החטיבה בנושאים
שונים .בשיח שהתקיים בזום השתתפו
מפקדי ומפקדות עבר שהובילו את
הפרויקט .
** מחזור נובמבר  2020קיים מסע
השבעה על שביל גולני והושבע לצה"ל
בטקס שהתקיים בתל פאחר.
** גולני לא משאירים חייל מאחור !
בוגרי גולני החליטו לאמץ את עמרם
וקנין ,ניצול שואה שלחם בגולני וכיום
חי בעוני רב ולסייע לו בכל .נאספו
עבורו תרומות בסך  25,00ש"ח.

חדשות העמותה
דבר יו"ר העמותה
 .אחי,
" .שנת הקורונה"עצרה תרומות .לצערי אין
.לנו תקציב! לא הצלחנו עד היום לגייס
.כספים לפעילות שוטפת של.העמותה.
.לצערי במידה והמצב לא.ישתנה
.מהותית ,נאלץ לעצור כל פעילות במחצית
.הראשונה של שנת  .2021אני .קורא
.לכולכם -אנא היכנסו מתחת .לאלונקה
.ועזרו לנו בגיוס הכספים..הרשמו כחברים
.בעמותה ושלמו דמי.חבר אנא עיזרו
.לחטיבה – החטיבה של .כולנו .ביחד אנו
.יכולים לעשות זאת!!! .בהערכה עצומה.
קפלינסקי משה אלוף מיל'
יו"ר עמותת גולני.
.
".מידע לתורם" ולפרטים נוספים-:
 .שוקי שחרור – 054-999523
 .יואלי אור 054-4770930
 .עמותת גולני /ליאת 052-6364888
.לתרומות :בנק לאומי  10סניף 716
 .ח-ן –  31681 /ע"ש עמותת גולני.

** מורשת -סיימנו כתיבת פרק נוסף של
מורשת גולני בשנים .1973 –1967
שנים אלה כוללות את מלחמות ההתשה
בעמק הירדן ,תעלת סואץ ,עזה ,רמה"ג
הערבה ,המלחמה בפתחלנד – לבנון
ופשיטות על יעדי מחבלים וצבא  -בירדן,
לבנון ,מצרים וסוריה .על מלאכת הכתיבה
הופקד פזי שחם שראוי לכל שבח .הפרק
עלה לאינטרנט באתר החטיבה בתפריט
מורשת ,פרקים .בזה השלמנו את כתיבת
הסטורית גולני בין השנים 1973 - 1948
קישורhttp://www.amuta-golani.co.il -
פרק מלחמת יוה"כ יכתב עד אמצע .2021
** מורשת -במסגרת פרויקט מעבירי הלפיד
שיזם חיל החינוך )העברת המורשת לדורות
הבאים( הופק סרטון בהשתתפות מפקדי
מלחמת יוה"כ בקרבות החרמון )הראשון
והשני( .הסרטון עלה ליוטיוב וישמש את
חיילי ומפקדי צה"ל.
רצ"ב קישורhttp://youtu.be/a15c2c30vHs -

**** פרס הרמטכ"ל למצטיין לשנת 2020
בתחום מנהיגות וערכים הוענק לרס"ר
אבשלום שחר ,חבר ועדת מורשת וקצין
מורשת במילואים של חטיבת גולני.
ברכות הנהלת העמותה לאבשה.
** פרויקט נטועים ברוח בהובלת דן חפץ,
אבשה שחר ועליזה פרוכטמן יצא לדרך.
המטרה לגבש מתווה לאתר ההנצחה
והמורשת .התקיימו מעגלי שיח שונים:חינוך
בן דורי ,התגברות ,אחים ואחיות ,מלשבים,
הנצחה ,לוחמים ,עמותה ופעילים.
** אתר הנצחה ומורשת גולני  -הושלם
פרויקט הגינון באתר שבמחלף גולני .את
הפרויקט הוביל דן חפץ.

גולני החודש לפני...
** יום הולדת לחטיבת גולני " ,הלביאה" בת  73שנים.
 22פברואר  1948הוקמה חטיבת גולני .החטיבה הוקמה
לפני קום המדינה ,בעיקבות חלוקת חטיבת לבנוני
שהוקמה ע"י ארגון ההגנה ב .1947 -כחטיבת חי"ר סדירה
לחמה חטיבת גולני בכל מלחמות ישראל ונפלו בחלקה
קרבות קשים ביותר ).מצ"ב צילום מכתב החלוקה(.
**  27פברואר  1972מבצע גיבורי חיל .גדוד שריון מחטיבה
 188מתוגבר בכוחות גולני פושטים על כפרי מחבלים
בדרום לבנון ומטהרים את הכפרים שובא ,אל -חמם,
חבריה .בפעולה נהרגו כ 50 -מחבלים ופוצצו  30בתים
ובונקרים.
**  22פברואר  2018ביום ההולדת ה ,70 -נחנך שביל גולני
בטקס ממלכתי באילת .השביל שארכו כ 1,200 -ק"מ
עובר בנתיבי הקרבות של החטיבה מהחרמון ועד אילת.
**  4פברואר  1997אירוע התנקשות המסוקים .בארוע זה
נפלו  74חיילים ביניהם  8מלוחמי חטיבת גולני.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** הטיול המומלץ) :במגבלות הקורונה(.
כפר בו נון – כרמי יוסף.
מיער הבריגדה ועד תל גזר.
את המסלול ניתן לראות במפת סימון שבילים
מס'  8-9או בנייד שלכם באתר
http://israelhiking.osm.org.il

כנסו לאתר והגדילו למקטע המתאים.
תיאור נקודות הענין תמצאו במפה המצורפת.
שימו לב ! בידקו תחזית מזג אוויר והתראות
לשטפונות.

!תמיד איתכם
moreshet.golani@gmail.com

אפשר לכתוב לנו

