עלון מורשת גולני מס'  – 5נובמבר 2019
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** חטיבת גולני ממשיכה בפעילות
מבצעית ברצועת עזה.
** סמ"ר אלמוג נחום מגדוד ,12
ממשיך את הפרויקט ההתנדבותי שיזם
מפקדו סגן דוד גולובנציץ ז"ל שנהרג
לפני שנתיים בחברון.
במסגרת הפרויקט מגיעים מתנדבים
לילדים המאושפזים בבתי חולים
ברחבי הארץ מנגנים ,שרים ומחלקים
להם חבילות וממתקים.
** רב סרן נדב יפרח ,שפיקד על כוח
בהתקלות על גדר הרצועה בפברואר
 ,2018שבמהלכה נפצע בעיניו והמשיך
לפקד על חילוץ הפצועים תוך עיוורון,
השתקם ,משמש בקמב"ץ חטיבתי
ובקרוב יקודם.

חדשות העמותה
** קרן היסוד צרפה לאתרה את אתר גולני
כאתר להתרמה.
תורם שמעונין לתרום לעמותת גולני דרך קרן
היסוד ,מוזמן לפעול כך.
** פרויקט חלוקת תלושי ראש השנה הסתיים
כמתוכנן.
** גיוס כספים למימון פעילויות העמותה עומד
בראש סדר העדיפיות שלנו .מספר מפקדי
עבר הצטרפו לועדת משאבים כדי לסייע
בהתרמות.
** בכוונת העמותה לשפץ מבנה שישמש
כארכיון גולני באתר שבצומת גולני .גודל
המבנה כ 40 -מ"ר .לצורך השיפוץ נדרשים
עבודות טיח ,חלונות ,ריצוף ונגרות .לסיוע ניתן
ליצור קשר לנייד מס' 054-3161251

גולני היום לפני...
 31-28 אוקטובר  :1948מבצע חירם להשתלטות על כל שטחי
הגליל העליון והתחתון וגירוש שרידי "צבא ההצלה" הערבי
לתחומי לבנון .במבצע השתתפו כוחות מחטיבת גולני
בפיקודו של נחום גולן לצד כוחות נוספים מחטיבות כרמלי9 ,
,ו.7 -
 ספטמבר (: 1972עידכון) מבצע קלחת  4בלבנון כנגד קיני
מחבלים בתגובה לטרור ורצח הספורטאים במינכן .השתתפו
כוחות גולני מגדוד  51 ,13 , 12והסייירת בפיקודו של המח"ט
אמיר דרורי .
 אוקטובר  1973מלחמת יוה"כ :חטיבת גולני נלחמת ברמת
הגולן בקרבות הבלימה בצפון הרמה ,בהתקפת הנגד וכיבוש
המובלעת ,ובכיבוש החרמון הישראלי בקרבות השתתפו
גדודים 8 ,17 ,51 ,13 ,12 ,שאולתר והסיירת.
 מבצע דין מקדים אוקטובר  2007פעולת הסיירת והפלנ"ט
בפיקוד רועי לוי כנגד חוליות מרגמה בסג'יעייה שבעזה.

אהבת הארץ – סיור מומלץ

** מסלול מומלץ לטיול :מסלול לציון מלחמת יום
הכיפורים -מקטע מספר  1בשביל גולני:
מאנדרטת החרמון ועד סמוך לנבי-אליה ,מערבית
לישוב נמרוד.
את תיאור המסלול ניתן לקרוא כאן:
http://www.amutagolani.co.il/blog/2017/03/20/%D7%9E%D7%94%D7%9
7%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94/

או להיכנס לאתר העמותה  /שביל גולני ,בו
מופעים הקישורים לכל המקטעים.
http://www.amuta-golani.co.il/trail-golani/

אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com
שאו ברכה.

 .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 וקישור לחטיבת גולני

