עלון מורשת גולני מס'  – 27יולי 2021
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
**  54שנים לקרבות חטיבת גולני
במלחמת ששת הימים .החטיבה קיימה
טקס התייחדות והנצחה לחלליה,
לכוחות המסיעים ורעים לנשק באתר
המורשת המחודש ,מצפה גולני ) תל
פאחר( .רצ"ב תמונה.
** גדוד ברק קיים סדרת חינוך מפקדים
בעקבות המורשת וערכי החטיבה.
הסדרה התקיימה באתר הנצחה
ומורשת בצומת גולני .רצ"ב תמונה.
** סוגרים מעגל שלושה בוגרי "חוות
השומר" סימו בהצלחה מסלול אימונים
מפרך ומשרתים יחדיו בסיירת גולני.
** גלעד זכרון הוקם בבית המכס
העליון ,במלאות  54שנים לאירוע שבו
נספו באסון פיצוץ בבונקר תחמושת,
 11לוחמי גדוד  .13זכרם יהיה נצור
במורשת החטיבה .רצ"ב תמונתם.

הטקס במצפה גולני

חדשות העמותה
טקס הנצחה בתל פאחר

טקס העברת אתר גולני מהמועצה לעמותה

** מצפה גולני )תל פאחר(  -:עמותת גולני
הקימה במקום אתר הנצחה חטיבתי לזכר כל
חלליה והכוחות הנוספים במלחמת ששת
הימים .האתר המרשים עבר שידרוג מקיף
ונחנך בטקס חגיגי לציון  54שנים למלחמה
ובהשתתפות המשפחות השכולות ,אלוף
הפיקוד ,תורמים ,הנהלת העמותה והחטיבה
הונחו זרים למרגלות שמות הנופלים.
נשאו דברים -:יו"ר העמותה אלוף מיל' משה
קפלינסקי ,סמנכ"ל משרד הבטחון אריה
מועלם ,מנהל פתוח תשתיות בקק"ל ירון
אוחיון ,יו"ר מועצת רמה"ג חיים רוקח ,מפקד
החטיבה אל"מ חירם ברק ודודי קלין בנו של
המג"ד מוסה קלין שנפל בקרב .את פרויקט
השדרוג הובילו תא"לים מיל' יצחק זמיר
ואהרון ורדי שהיו מפקדי פלוגות במלחמת
ששת הימים .הפרויקט מתבצע בסיוע משרד
הבטחון ,קק"ל מע"צ ומועצת רמה"ג.
תודתנו לתורמים ולפעילים .מצ"ב תמונות.
** האחריות על אתר גולני ,עברה מהמועצה
האזורית גליל תחתון לעמותת גולני .האתר
ינוהל ע"י תא"ל מיל' אלון פרידמן ,שמונה
למנכ"ל האתר .אלון בעברו מג"ד  ,51יחליף
את שמעון מור שניהל את האתר ביד רמה.
העמותה מודה למור ואלון ומאחלת הצלחה
בדרכם החדשה .רצ"ב תמונה וקישור לטקס
https://bit.ly/tekes-golani-musium
** הנהלת העמותה קיימה ישיבה באתר
גולני .נדונו -:מאזן  ,2020תקציב ,2021
שדרוג אתר האינטרנט ,פעילות הנצחה ,גיוס
תרומות ,פרויקטים נטועים ברוח והחרמון.
** שביל גולני עלה גם לאתר טיולי ,זהו אתר
מוביל ונפוץ בקהילת המטיילים .רצ"ב קישור
לכתבה על השביל-:
https://bit.ly/golani-trail-tiuli

גולני החודש לפני...
 18-09 ליולי  1948קרבות עשרת הימים .חטיבת גולני
בפיקוד המח"ט סא"ל משה מן ,כובשת את לוביה והודפת
את צבא ההצלה מסג'רה .במבצע דקל ,החטיבה כובשת
יחד עם חטיבה  7את נצרת ושפרעם ומרחיבה את
השליטה בגליל התחתון והמערבי.
 4 ביולי  1976מבצע יונתן לחילוץ בני ערובה באנטבה
שבאוגנדה .במבצע בפיקודו של תא"ל דן שומרון,
השתתפו סיירת מטכ"ל כח מחטיבת הצנחנים וכח
מחטיבת גולני שהתבסס על הסיירת ,אליה צורפו מפקדים
בכירים בחטיבה .הכח שימש במבצע כעתודה ויועד לקלוט
את החטופים המשוחררים למטוסים.
 12 ביולי –  14באוגוסט  ,2006מלחמת לבנון השניה.
חטיבת גולני בפיקוד אל"מ תמיר ידעי ,פועלת בגזרה
המרכזית בדרום לבנון .במספר קרבות חטיבתיים וגדודיים
בפיקוד ,סא"ל יניב עשור גד' ,51סא"ל גיא הלוי ,גד' ,12
סא"ל יואב מרדכי גד'  ,13סא"ל יואב ירום גד"סר ,נכבשים
בינת ג'בל ,מרכבה ,בלידא ,מיס אל ג'בל ,רכס שקיף,
צומת חריס – חדת'ה.
גדוד אגוז בפיקוד סא"ל מרדכי כהנא כובש את מרון ראס.
קרב קשה במיוחד התקיים בבינת ג'בל .בקרב זה גילה
רס"ן רועי קליין ז"ל שהיה סמג"ד גד'  ,51גבורה עילאית.
רועי ,השליך את עצמו על רימון יד שנזרק ע"י המחבלים
ובגופו הציל את חבריו .על מעשה זה הוענק לו אות העוז.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול- :
מקטע מספר  25על שביל גולני באזור הר
הגלבוע .מעין מודע להר שאול .המסלול עובר
ברכס הגלבוע ואזורי הקרבות של החטיבה
במלחמת העצמאות .אורך המסלול כ 14 -ק"מ.
המסלול ניתן לצפיה במפות שביל גולני מס' 6 -
עפולה ובמפת סימון שבילים מס' . 3
המסלול ניתן לצפיה באפליקציה
https://bit.ly/golani-trail-25
ובאתר
https://bit.ly/Golani-Trail-IHM

מי שמעונין יכנס לאתר העמותה/שביל גולני ,בו
מופעים הקישורים והתאורים של כל המקטעים.
נחל יצפור

עין מודע

!תמיד איתכם
moreshet.golani@gmail.com

אפשר לכתוב לנו

