עלון מורשת גולני מס'  – 4אוקטובר 2019
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** החטיבה ממשיכה לבצע פעילות
מבצעית באזור רצועת עזה.
** אל"מ ברק חירם נקבע כמפקד
חטיבת גולני הבא .
** מתגיסי מחזור אוגוסט  2019השבעו
בטקס חגיגי.
** מפקד אוגדה  36הכריז על שישה
חיילים מצטינים של החטיבה .אחד
מכל גדוד אחד מהסיירת ושתיים מסגל
בא"ח

חדשות העמותה
** פרויקט הפקת מפות שביל גולני הסתיים.
המפות ,חולקו לאוגדנים הכוללים  10גיליונות מפה
כשכל גיליון כולל  2מפות -קדמי ואחורי.
 20המפות מכסות  1,200ק"מ של שביל מהחרמון
ועד אילת המחבר את כל האתרים (בארץ) בהם
פעלה החטיבה.
לרכישת מפות נא להתקשר למשה 052-6225432
המרכז למיפוי ישראל ,רח' לינקולן  1ת"א  -יפו.
עלות גליון בודד הכולל  2מפות צד קדמי ואחורי 30
ש"ח.
** בוצעה חלוקה של  300שוברים לחיילים נזקקים
לקראת ראש השנה.
**תוכנית שדרוג תכני אתר גולני תורגמה לאנגלית
והועברה לגופים פילנטרופיים לגיוס משאבים.
מי שסבור שיכול לסייע בהפצה בארץ ובעולם מוזמן
לפנות לליאת גברון מזכירת העמותה.
** בשעה טובה העמותה קיבלה אישור מוסדי לענין
תרומות .מעתה נוכל לקבל תרומות ישירות .ישר כח
לאיציק שקד ולכל החברים שעסקו בהשגת האישור

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה ובירכותיה"
בוגרים ובוגרות חטיבת גולני ,משפחות שכולות ,חברי עמותת גולני כולה.
 .עמותת גולני מבקשת לשלוח אליכם ברכת חג שמח ושנה טובה.
משפחות שכולות יקרות ,אתם הייתם ותישארו חלק ממשפחת גולני ואתם מהוים
 .עברנו את הכוח להמשיך ולצעוד כמשפחה חזקה לעתיד טוב יותר.
חג שמח ושנה טובה לכם ובני ביתכם מאחלת הנהלת העמותה.
משה קפלינסקי אלוף (מיל') יו"ר העמותה.
יואלי אור אל"מ (מיל') מנכ"ל העמותה

גולני היום לפני...
▪ ספטמבר  : 1972מבצע קלחת  4בלבנון כנגד קיני מחבלים
בתגובה לטרור ורצח הספורטאים במינכן בהשתתפות כוחות
מגדוד  12בפיקודו של המח"ט אמיר דרורי וכוחות מגדוד 13
בפיקודו של הסמח"ט ראובן (רובקה) אליעז.
▪ ספטמבר  – 2004מבצע ימי תשובה בבית חאנון -עזה .בתגובה
לשיגורי קסאמים ופגיעה באזרחים ישראלים .בהשתתפות
כוחות מהחטיבה בפיקודו של המח"ט ארז צוקרמן.
▪ ספטמבר  – 1997מבצע נוף פראי כנגד מחבלים בדרום לבנון
בוצע על ידי יחידת אגוז כנגד מחבלי החיזבאללה.

אהבת הארץ – סיור מומלץ
מסלול מומלץ לטיול :מקטע שביל גולני מספר 13
בין גבעת יואב למבוא חמה .לאחרונה ,נחנך סמוך
מאד למעבר השביל באזור זה "מצפה אחאב"
(בתמונה מימין) הצופה מאזור תל סורג ההיסטורי
אל עבר נחל עין-גב ,הר סוסיתא והכנרת.
שביל גולני עובר בטיול מעל הר סוסיתא שנכבש
ב 1948 -במהלך מלחמת השחרור על ידי גדוד
 .103גדוד זה שהיה כפוף לחטיבת גולני הורכב
בעיקר מאנשי עין-גב ומכמה מאנשי עמק הירדן
מישובי הסביבה .סיפורו ותיאור הקרב יופיעו
בפרקי המורשת באתר וכן בתיאור מקטע השביל.
קישור לתיאור מקטע הטיול :
http://www.amuta_golani.co.il/blog/2017/03/29/givat_yoav
mvo_hama/
מצפה אחאב

אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com

ברכת שנה טובה לכם ובני ביתכם.
מאחלים חברי ועדת מורשת גולני.

 .דוד (דוביד) כץ תא"ל במיל' -יו"ר
פזי שחם -עורך
אברשה בורשטיין אל"מ במיל' -מנהל אתר האינטרנט והפיסבוק
אבשלום (אבשה) שחר -חומרים ועריכת תוכן
ירון הראל סא"ל במיל'  -עיצוב
נועה גולדברג סגן -ק .חינוך חטיבת גולני

