תמיד אתכם

עלון מורשת גולני מס'  – 29ספטמבר 2021
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** יחידות החטיבה ממשיכים בתעסוקה
מבצעית .גד'  51ברמה"ג גד'  12בהר
דב ,גד'  13בחברון ,גדס"ר במרחב
חטיבת אפרים.
** גדוד חה"ן מיל' ) (7086אלון ,של
חטיבת גולני סיים תרגיל גדודי.
הגדוד הצטרף לחטיבה לפני שנה
ונקרא על שם הגדוד הראשון של
החטיבה בתש"ח .מסורת גדוד אלון
נמשכת .רצ"ב תמונה ממסדר הסיום.
** פלוגת ההכשרה של הסיירת סיימה
מסע כומתה באורך של  55ק"מ.
בטקס מרגש הוענקה כומתה חומה של
אב אחד הלוחמים בפלוגה ללוחם
שנפצע קשה בתאונת דרכים והגשים
את חלומו להגיע למעמד זה .רצ"ב
תמונה.

טקס סיום אימון גדוד אלון

** מחזור גיוס אוגוסט  2021החל את
מסלול ההכשרה המעצימה שבסופה
יהפכו החיילים ללוחמים בחטיבה
החומה.
הסיירת בסיום מסע כומתה

חדשות העמותה

ערב מורשת וחלוקת אות המערכה למפקדי גולני.

השתלמויות למתנדבות בתחום הארכיונאות ולמשקיות
החינוך בנושא מורשת בבית המורשת שבאתר גולני.

** החטיבה בשיתוף עם העמותה קיימה ערב
הוקרה ומורשת לסגל מפקדי חטיבת גולני
לדורותיהם ובטקס מוקפד ומרגש העניקה
למפקדים את אות המערכה לציון השתתפות
במערכה על רצועת הבטחון בלבנון  .הארוע
התקיים באתר המורשת וההנצחה בצומת
גולני .סיקור הארוע כולו בוידיאו ותמונות,
תמצאו באפליקצית גולני שלי.
** לקראת ראש השנה העניקה העמותה
 300שוברי שי לחיילים נזקקים מכלל יחידות
החטיבה .השוברים נתרמו ע"י עמותת חזון
לישראל ,כלל אחזקות ושופרסל.
תודתינו לתורמים.
** שדרוג אתר גולני נמשך .מפגש הכשרה
שלישי של מתנדבות לתפעול בית המורשת
והארכיון גולני התקיים באתר .המתנדבות
קטי סלע ,אורלי רובינשטיין ואסתר בן
יהודה ,שסיפור חייהם קשור לגולני ,עוברות
הכשרה כראשי צוותים בתחום מורשת
והארכיונאות .השתלמות נוספת של
מתנדבות ומשקיות חינוך של הגדודים
והגדס"ר התקיימה בבית המורשת שבה
עברו המשתתפים הכשרה והסמכה להדריך
חיילים/ות באתר וביחידות .רצ"ב תמונות.
** מינויים בכומתה חומה -:
האלוף תמיר ידעי שפיקד בעבר על החטיבה
סיים את תפקידו כאלוף פיקוד מרכז ומונה
למפקד זרוע היבשה.
מח"ט גולני אל"מ ברק חירם ,יתמנה בסיום
תפקידו למפקד עוצבת בזק בדרגת תא"ל.
תא"ל שלומי בינדר שפיקד בעבר על
החטיבה יתמנה לרמ"ח מבצעים במטכ"ל.
תא"ל שי קלפר שפיקד בעבר על החטיבה
יתמנה למפקד אוגדת הגליל.
אנו מאחלים הצלחה למפקדים.

גולני החודש לפני...
 16 ספטמבר  1972מבצע קלחת  4מורחבת  .חטיבת גולני
בפיקוד אל"מ אמיר דרורי יחד עם חטיבות נוספות,
מטהרת קיני מחבלים בדרון לבנון .החטיבה כבשה את
הכפרים כונין ,בערשית ,טולין ,טיהרה את ואדי סלוקי
ופגעה בעשרות מחבלים.
 29 ספטמבר  1982סיום מלחמת שלום הגליל .חטיבת
גולני בפיקוד אל"מ ארוין לביא לחמה במלחמה זו לאורך
הציר המערבי עד ביירות .החטיבה ערכה מסדר סיום
המלחמה בשדה התעופה של ביירות.
 28 ספטמבר  2000פרצה האנתיפאדה השניה שנמשכה
עד  ,2005החטיבה מילאה תפקיד מרכזי בדיכויה.
בתקופה זו פיקדו על החטיבה אל"מ שמואל זכאי,
אל"מ משה )ציקו( תמיר ואל"מ ארז צוקרמן.
 30 ספטמבר  2004תחילת מבצע ימי תשובה ,בבית חנון,
בית לאהייה וג'בליה .חטיבת גולני בפיקוד אל"מ ארז
צוקרמן ,השתתפה יחד עם חטיבות נוספות בתקיפת
מוקדי שיגור קסמים באזור ופגעה בעשרות מחבלים.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
** מסלול מומלץ לטיול) :במגבלות הוראות
עדכניות בנושא הקורונה(.
נחל הירקון מזרח -:ממחלף ירקון עד תל אפק
) מבצר אנטיפטרוס( .המסלול עובר ממערב
למזרחה ,לאורך האפיק הזורם של נחל הירקון.
המסלול ניתן לצפיה במפת סמון שבילים מס' 7
שם הוא מופיע בהגדלה בגב המפה .תיאור
נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו במפה
הממצורפת ובמפת עמוד ענן שבקישור-:
https://amudanan.co.il
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