תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 28אוגוסט 2021
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** גדודי החטיבה סיימו לבנת אימון
מעצימה במתווה הצפוני ועלו לתעסוקה
מבצעית בגזרת לבנון ,סוריה ויהודה
ושומרון.
** סיירת גולני  -יחידת החי"ר המוכנה
ביותר למלחמה מול לבנון" לאחר סדרת
מבחנים שבחנה את כלל יחידות השדה
של צה"ל ,הסיירת המיתולוגית של
צה"ל זכתה באות הכבוד • "סיירת גולני
הפכה לחדשנית ומותאמת לשדה הקרב
העתידי ,רצ"ב קישור לכתבה-:
https://bit.ly/3eAuvJY

** חילופי מגדים -:בגדוד  ,13סא"ל
יובל מזוז ,החליף את סא"ל אברהם
מרצינו .בגדס"ר ,סא"ל מתן פלדמן
החליף את סא"ל איוב כיוף .אנו מודים
למפקדים היוצאים על התפקוד המוצלח
ומאחלים להם ולמחליפים הצלחה
בתפקידם החדש.
** מחזור נובמבר  2020סיים את מסלול
ההכשרה המאתגר וזכה לחבוש את
הכומתה החומה .בסיום המסלול הציע
חייל נשואין לחברתו.

חדשות העמותה
** חטיבת גולני בשיתוף עם עמותת גולני
תקיים ערב מורשת למפקדי החטיבה ,
מגדים ומפקדי יחידות לדורותיהם .בערב
זה יעונק למפקדים אות המערכה ברצועת
הבטחון בלבנון .הארוע יתקיים ביום ד'
 .25/08/2021שעה מדויקת עדין לא
נקבעה .הארוע יתקיים באתר ההנצחה
והמורשת שבצומת גולני .נא שרינו זמנכם.
מצ"ב ההזמנה.
** אתר ההנצחה והמורשת שבצומת גולני
עבר רשמית לאחריות העמותה .תא"ל מיל'
אלון פרידמן נכנס לתפקידו כמנהל האתר.
אנו מאחלים לאלון הצלחה בתפקידו.
** כותל השמות ,שיר מרגש שנכתב ע"י פזי
שחם ,לוחם עבר מגדוד  12והוצב ליד קיר
שמות הנופלים באתר הנצחה החטיבתי.
רצ"ב קישור
http://bit.ly/Golani-wallOfNames

** אספה כללית של העמותה אישרה את
הדוחות הכספיים לשנת .2020
** אלוף מיל' אלעד פלד ,שהיה בין השנים
 1958-1960מח"ט גולני ,הלך לעולמו.
זכרו יהיה נצור במורשת גולני.
** הנהלת העמותה פונה לבוגרי גולני
ולמשפחותיהם ,להצטרף כחברים בעמותת
גולני ולסייע לעמותה שפועלת לרווחת חיילי
החטיבה והנצחת מורשת גולני.
ליצירת קשר ורישום -:טל' 04-6767215
בין השעות  0900 -1500או באתר העמותה
https://amuta-golani.co.il

גולני החודש לפני...
** אוגוסט  1970 - 1968מלחמת ההתשה בגבול ירדן ועם
מצרים .חטיבת גולני בפיקוד אל"מ יקותיאל אדם ,מאיישת
מוצבים בבקעת הירדן ובתעלת סואץ ופועלת ללא לאות
בהגנה התקפית הכוללת ,פשיטות ומארבים מעבר לגבול.
**  18לאוגוסט  ,1980מבצע מוביל .חטיבות גולני והצנחנים
פועלים בדרום לבנון נגד יעדי מחבלים .חטיבת גולני בפיקוד
אל"מ אילן בירן ,פושטת על הכפר ארנון .הכח כולל את גד' 51
בפיקוד גבי אשכנזי ,סיירת בפיקוד גיורא ענבר ושני צוותים
מגד'  12ו .13 -הכח פוגע בעשרות מחבלים ומפוצץ בתים,
רכבים ומרגמות ובסיום ,מתפנה במסוקים.
**  8יולי  26 -אוגוסט  2014מבצע צוק איתן ,חטיבת גולני
בפיקוד אל"מ רסאן עליאן השתתפה בהצלחה במבצע ברצועת
עזה ,בגזרת סגעייה .גד'  13בפיקוד סא"ל ארז אלקבץ ,גד'
 51בפיקוד ישראל פרידלר ,גדס"ר בפיקוד סא"ל רועי לוי ,גד'
אגוז בפיקוד יונתן רום ,פעלו במרוכז בגזרה הצפונית .גד' 12
בפיקוד סא"ל שי סימנטוב פעל במאמץ הדרומי עם ביה"ס
למכים .המשימות ,פגיעה בחמאס ,בתשתיותיו והמנהרות.
בקרבות הקשים נפלו בחטיבה  16לוחמים ונפצעו רבים,
ביניהם המח"ט ,שנפצע וחזר לפקד ומג"ד  12שנפצע קשה.
**  3אוגוסט  1997מבצע טרף קל .הסיירת גולני בפיקודו של
רביב ניר ,מונחתת ממסוקים ליד הכפר אל-כפור בדרום לבנון
ומטמינה מטענים ליד בתי מפקדי חיזבלה באזור.
בלחימה ומהמטענים נהרגו  7מחבלים ,לרבות מפקד הגזרה.
על פעולה זו מעונקים לסיירת ולמפקדה צל"ש אלוף הפיקוד.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול- :
מקטע מספר  24על שביל גולני לרגלי הר
גלבוע בנחל חרוד ,מאזור בית שאן לעין מודע.
המסלול עובר באזורי הקרבות של החטיבה
במלחמת העצמאות .אורך המסלול כ 12 -ק"מ.
המסלול ניתן לצפיה במפת שביל גולני מס' 6 -
עפולה ובמפת סימון שבילים מס' .3
המסלול ניתן לצפיה באפליקציה
http://bit.ly/golani-trail-24
ובאתר
http://bit.ly/Golani-Trail-IHM

נחל חרוד

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

!תמיד איתכם
moreshet.golani@gmail.com

אפשר לכתוב לנו

