עלון מורשת גולני מס' – 24אפריל 2021
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** מפקדי החטיבה קימו יום עיון לזכרו של
תא"ל ז"ל ארז גרשטיין שהיה בעברו מח"ט
גולני .המפקדים סיירו באזור רמת צבאים.
** מחזור חדש של טירונים התגייס לגולני
והחל את מסלול ההכשרה.
** כומתה על הראש ,זכרון השואה על
הזרוע .בין המסיימים של מסע כומתה
רב"ט איתי האוזמן שסבא רבא שלו היה
רופא באושוויץ וענד את את הסרט של
הצלב האדום על זרועו .איתי ענד הסרט
במסע הכומתה של גולני וממשיך את
השולשת כחובש בגד'  .12מצ"ב תמונה.
** גולני דור  3דגל בחתימת המחט לסבתא
לסבתא

חדשות העמותה
** אסיפה כללית של עמותת גולני התקיימה
החודש .באסיפה נבחרו מחדש ועד מנהל
והנהלה מקצועית .חודשה הבחירה של חברים
ונבחרו חברים חדשים -:אל"מ מיל' יגאל פדאל
כראש תחום תקשורת ,אל"מ מיל' רון קנזי –
כראש תחום חשיבה אסטרטגית ,סא"ל מיל'
מנשה ענתר כיועץ משפטי .ברכות לנבחרים.
לחברים שפרשו ,תא"ל מיל' עמנואל הרט,
סא"ל מיל' ירון הראל ,סא"ל מיל' עו"ד אלי
מלך היועץ המשפטי של העמותה ,ההנהלה
מודה להם מקרב לב על תרומתם רבת השנים
לעמותה ומאחלת להם הצלחה בדרכם.
** סיור תורמים התקיים בבא"ח השתתפו רועי
זיספל ונציג ארסט אנד יאנג ,התורמים ,חלקם
תורמים לפרויקט גולני להיטק ,נפגשו עם
המח"ט ,המפקדים ומנכ"ל העמותה.
רצ"ב תמונות.
** מפגש של חיילי גולני וורדה פומרנץ התקיים
עם תלמידי ביה"ס בליך ,לאחרי מבצע לאיסוף
חטיפים וממתקים לחיילי גולני ביום המעשים
הטובים .העמותה מודה לתלמידי בליך.
רצ"ב קישור לסרטון.
http://www.facebook.com/watch/?v=2
561637511579
** מצפור חדש הוקם ברכס רמים לנופלי גד'
 13בקרבות ההגנה על ישובי הצפון.
מצ"ב תמונה.
** רסאן עליאן בעברו מחט גולני ,הועלה
לדרגת אלוף ומתפקד כראש המנהל האזרחי
העמותה מאחלת לרסאן הצלחה בתפקידו.

גולני החודש לפני...
 אפריל  1948רפי קוצר ,מקים מחלקת קומנדו במסגרת
גדוד  ,12שלימים תהפוך לסיירת גולני והוא ימונה
למפקדה הראשון.
 29 באפריל  1966מבצע יוסף שנקרא גם מבצע קלעת.
פעולת תגמול נגד ארגון הפתח בירדן .מבצע חטיבתי
בפיקוד שלמה אלטון .במבצע השתתפו גדודים 12,13,51
והסיירת.
 7-8 באפריל  1980פיגוע במשגב עם שנעשה ע"י הפת"ח
שהשתלט על בית הילדים ולקחם כבני ערובה .בחילוץ
השתתפה סיירת מטכ"ל וסיירת גולני בפיקוד גיורא ענבר.
 15 באפריל  1987כח גולני במוצב שומרה שברצועת
הבטחון הותקף .הכוח בפיקוד המגד אילן הררי ,הגיב
בנחישות והרג  17מחבלים.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול) :במגבלות הוראות
עדכניות בנושא הקורונה(.
הטיול מתבצע באזור לכיש -:בין מושב אמציה
ועד סכר אדוריים.
המסלול עובר יערות קק"ל ,מערות פעמון,
ומשובץ בפריחות האביב.
המסלול ניתן לצפיה במפת סמון שבילים מס'
 12וכן בנייד שלכם באתר
http://israelhiking.osm.org.il

תיאור נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו
במפה המצורפת.

!תמיד איתכם
moreshet.golani@gmail.com

אפשר לכתוב לנו

