עלון מורשת גולני מס'  – 25מאי 2021
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** פורום שורשים איתנים -:נערך מפגש של
מפקדי הפלוגות עם המח"ט .רצ"ב תמונה.
** החטיבה ערכה יום עיון בנושא השואה .בארוע
נטל חלק תא"ל מיל' יהודה גולן מח"ט גולני
) ,(1972-70שעבר את השואה כנער בהונגריה.
** זכרנו והצדענו ל 1,479 -חללינו בטקס שערכה
החטיבה באתר ההנצחה והמורשת בצומת גולני.
** תרח"ט גולני הסתיים בכיבוש החרמון ובטקס
סיום שהתקיים בהר בנוכחות מפקדי עבר שלחמו
בקרב במלחמת יוה"כ ,המח"ט ומפקד אוגדה 36
נשאו דברים .רצ"ב תמונה וקישור לטקס.
https://www.facebook.com/watch/live/?v
=302727461232432&ref=notif&notif_id=1
619080651031375&notif_t=live_video_ex
plicit
** מצטייני לוחמי גולני לשנת  73לעצמאות
המדינה ,בטקס בבית הנשיא .מצ"ב בתמונה.
מימין לשמאל  -:סגן סמואל דמסשה ,סמ"ר יהודה
רייך ,סמ"ר יאיר אסייג  ,סגן מיריאל בוטושנסקי,
סמ"ר עומר יעקב ,סגן אופיר חקיקת ,סמל יובל
עלמו.

חדשות העמותה
** עץ הזית נבחר כעץ הלאומי של המדינה.
העץ ,סמל חטיבת גולני ננטע באתר ההנצחה
והמורשת לאחר משאל מח"טי עבר ,שבוצע
בשנת  .1979העץ נבחר כסמל תג החטיבה
מהסיבות הבאות :עץ הזית נטוע בכל חלקי
הארץ שהחטיבה לחמה בה ,היותו אחד
משבעת המינים ,נותן פרי ,שמן ,צל וירוק כל
השנה .עלי הזית מופעים בסמל המדינה.
בחירתו כעץ המדינה ,גאוה לחטיבת גולני !
** במלאות  70שנה לקרב בתל מוטילה יתקיים
ב 04/05/2021 -שעה  1730טקס לזכרון חללי
הקרב באתר שבמושב אלמגור .מצ"ב הזמנה
לטקס.

תל מוטילה

** נתקבלו תרומות.
כל התרומות מיועדות לרווחת חיילי גולני.
תרומות נוספות יתקבלו בברכה ,באפליקציה
גולני שלי או ישירות לעמותת גולני.
תודתנו לתורמים .יישר כח לשוקי וליאת על
פועלם בנושא התרומות.
** העמותה רכשה דיגלוני גולני מיוחדים
שיוצבו על קברי יקירינו לוחמי גולני שנפלו
במלחמות ישראל ,באזכרות שהחטיבה תהיה
נוכחת בה בשנה הבאה.
הערכה רבה ליוזמת הפרויקט ורדה פומרנץ.
מצ"ב תמונה.

דגלון גול י שיוצב על קברי יקיר ו

גולני החודש לפני...
 11-29 למאי  1948מבצע גדעון – גד'  13בפיקוד אברהם
יפה ,כובש את בית שאן ,מחנה גדעון והכפרים בסביבה.
מבצע ארז  -גד'  14בפיקוד יעקב דרור ,כובש את כפרי
הגלבוע ,עמק יזרעאל הדרומי ,תל מגידו וואדי ערה.
 27-28 למאי  1965מבצע צוק סלע  -מבצע חטיבתי
בפיקוד אורי רצון בכפר שונה -ירדן ,על מחנה מחבלים.
השתתפו כוחות מגד'  51בפיקוד פייקס ,גד'  13בפיקוד
משה גת ,סיירת בפיקוד דוד כהן וכוח קטן מגדוד .17
 12-13 במאי  1970מבצע קלחת  .2הפשיטה המשורינת
הראשונה על בסיסי מחבלים בלבנון .בפשיטה השתתפה
הסיירת בפיקוד דוד )דוביד( כץ ע"ג זחלמים ,מתוגברת
בכח מגד'  51בפיקוד ציון זיו ושתי מחלקות טנקים .הכח
כבש את הכפר אל-הבריה שמצפון להר דב.
 18-25 במאי  2004מבצע קשת בענן ,ברצועת עזה.
מבצע אוגדתי ברפיח בפיקוד שמואל זכאי ובהשתתפות
חטיבת גולני בפיקוד ארז צוקרמן .השתתפו ,גד' 12
בפיקוד מרדכי כהנא ,גד' אגוז בפיקוד אופק בוכריס,
סיירת בפיקוד אילן דיקשטיין ,פלנ"ט בפיקוד ערן
אפשטיין ,פלחהן בפיקוד שי קלפר .החטיבה כבשה את
מרחב תל סולטן ופגעה בכ 20 -מחבלים.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול) :במגבלות קורונה(
מקטע מספר  16על שביל גולני באזור טבריה-:
ממצפה אורון לעין בלודו .המסלול עובר ברכס
פוריה ויער שוויץ ומשקיף על הכנרת.
המסלול ניתן לצפיה במפות שביל גולני מס' 2
צפת .במפת סימון שבילים מס'  2ובאפליקציה
דגיטלית בטלפון נייד,
http://israelhiking.osm.org.il

באפליקציה ,ניתן לאתר בטלפון נייד את מיקום
המטייל ביחס לשביל גולני במפה דינמית
ובתצ"א .באתר כתבו ,שביל גולני .השביל
במפה זו מסומן בצבע כחול .גלגלו לאזור שאתם
מטיילים וכן בתיאור המקטע ובמפה שבקישור-:
http://www.amutagolani.co.il/blog/2017/03/30/oron_to_bludo
מצפה אורון

!תמיד איתכם
moreshet.golani@gmail.com

אפשר לכתוב לנו

