עלון מורשת גולני – ספטמבר 2019
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
הצלחות ללוחמי החטיבה באזור רצועת
עזה :חוסלה חוליה בת  4מחבלים
שהתקרבה לגדר במטרה לבצע פיגוע על
ידי לוחמי גדוד  .12ימים ספורים לאחר
מכן חיסלו לוחמי גדוד  51מחבל
שהתקרב אל הגדר.
מח"ט גולני אל"מ שי קלפר יקודם
לתפקיד ראש חטיבת זרוע היבשה
בדרגת תא"ל (המינוי בקיץ הבא).
המח"ט הקודם תא"ל שלומי בינדר
התמנה לפקד עוצבת הגליל.
בתאריך  22לאוגוסט ,התקיים במוזיאון
גולני הטקס השנתי לזכר נופלי
החטיבה ,במעמד המשפחות השכולות,
ותיקי החטיבה ובנוכחות הרמטכ"ל.

רעייתו ונכדו (טירון בגולני) של רובקה אליעז סמח"ט גולני
שנפל במלחמת יוה"כ ,מדליקים את אש הנופלים בטקס
הזיכרון.

חדשות העמותה
לקראת ראש השנה ,מארגנת עמותת גולני בשיתוף
עם עמותת חזון לישראל  300שוברים לחיילים
נזקקים המכילים הנחות ברשת שופרסל.
סוכמה תוכנית שדרוג אתר ההנצחה של גולני
בעלות של  4.25מיליון שקלים .התוכנית מופצת
לתורמים פוטנציאליים בארץ ובעולם.
משתחררי מחזור אוג'  ,2016קבלו לקראת
שחרורם הרצאה מאל"מ (מיל) רוני לושי ,על
הזכויות שלהם כעובדים ועובדות בחיים האזרחיים.
גם בעתיד מתוכננות הרצאות למשתחררים.

גולני היום לפני...
▪

▪
▪

▪
▪
▪

אוגוסט  – 1969מבצע בוסתן  – 39פשיטה לעומק המערך
המצרי בתקופת ההתשה בה נטלה חלק מחלקת מרגמות
מגדוד .13
אוגוסט  – 77גדוד  51סיוע בכיבוש תל שריפה ומארון א-רס
בדרום לבנון.
אוגוסט  – 1980מבצע מוביל בו פשטה הסיירת  +צוות
מגדוד  + 51צוותים מגדודים  13 , 12על בסיסי מחבלים
בדרום לבנון.
אוגוסט  – 1997אירוע השריפה בואדי סלוקי בדרום לבנון
בעת מארב של כח מגדוד .13
אוגוסט  2006במלחמת לבנון השנייה – פשיטת כח מגדוד
 13על הכפר מרכבה בדרום לבנון.
אוגוסט  – 2011לחימה של צוות מהפלנ"ט כנגד מחבלים
שחדרו מסיני וביצעו ירי בכביש .12

אהבת הארץ – סיור מומלץ
עדיין חם מאד במחוזותינו...
לכן הסיור המומלץ הפעם הוא לאזור עין-חרדלית
שבחלק המערבי בנחל כזיב.
לאחר נסיעה קצרה מצומת כברי על כביש 70
מגיעים לפנייה לכיוון הישובים מנות ועבדון.
לאחר כ 300 -מטר ממשיכים עם הכביש לכיוון
עבדון עד הכניסה למסלול בנחל כזיב (שביל
בסימון ירוק).
ממשיכים בו החנייה בכניסה לשמורת נחל כזיב.
עין חרדלית נמצא בנחל לאחר הליכה קלה של
כרבע שעה .האזור גם מוצל ואפשר להשתכשך
במים .המעוניינים ימשיכו בנחל כזיב.

אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com

בברכת שנה טוב.
שאו ברכה.
חברי ועדת מורשת גולני.
דוד (דוביד) כץ יו"ר ,פזי שחם ,אברשה בורשטיין,
אבשלום (אבשה) שחר ,ירון הראל,
נועה גולדברג  -קצינת חינוך חטיבת גולני.

