עלון מורשת גולני מס' – 9פברואר 2020
כל החדשות והעדכונים מעמותת גולני
במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

חדשות החטיבה
** החטיבה נמצאת באימון חורף
ברמה"ג .במהלך רוב החודש בוצעו
תרגילים מחלקתיים ופלוגתיים .
** בא"ח  1בפיקודו של סא"ל סיון בלוך
זכה בפעם החמישית ברציפות במקום
הראשון בבוחן תחצ"ן .05
הבוחן שמתקיים כל ארבעה חודשים
בכל חטיבות החי"ר בצה"ל ,בוחן את
רמת הכשרת הלוחם כמו קליעה,
שדאות ,כושר גופני ,אימון פרט וחוליה.
כל הכבוד !
** לאור ההצפות שהיו בנהריה הוקפצו
חיילי גולני לסייע לעיר וביצעו חילוצים
רבים של אזרחים.
** לוחמי צוות אופק מגדסר גולני
התנדבו לסייע לביה"ס "הצרי" שהוא
בית ספר לבעלי צרכים מיוחדים.
רצ"ב תמונות מהאימון וביה"ס.

חדשות העמותה
** הוקם פורום מפקדי חטיבה  1לדורותיהם.
מורשת הדורות תשתקף בפעילות הפורום
בעמותה.
** בכוותינו לסרוק ולאתר את כל מבצעי גולני
מיום הקמתה במגמה להעלותם לויקיפדיה.
פורום המחטים ירתם לפרויקט זה .כל מח"ט
יסרוק את התקופה שבה פיקד על החטיבה
ויעלה בכתב את תאור המבצעים שבוצעו
בתקופתו.
** העמותה בשיתוף המועצה האזורית
והחטיבה פועלת לשדרג את אתר המורשת
וההנצחה החטבתי בצומת גולני.
בימים הקרובים יחל שלב א' מבצע גינון גדול
באתר.
** מצ"ב מנשר יו"ר העמותה לותיקי גולני.
לוחמים ומפקדים בעבר ובהווה,
עבורי ,כמו בוודאי עבור כל אחד מכם חטיבת "גול י" היא משפחה.
א י פו ה אליכם אישית בפתחה של ש ה אזרחית חדשה ,להצטרף כחברים בעמותת גול י.
העמותה שמה לה למטרות:







פיתוח מורשת החטיבה ,הרחבתה וה גשתה ל חלת הכלל.
ה צחה וחיזוק הקשר למשפחות שכולות.
הפיכת המוזיאון בצומת גול י ל"בית גול י".
טיפוח וחיזוק הקשר אל מול בוגרי החטיבה-קיום כ סים/מפגשים ,תקשורת רציפה באמצעות
אפליקצייה חדש ית.
המשך הע קת מלגות לבוגרי ומצטיי י החטיבה.
פעילות שוטפת עם מפקדת החטיבה וסיוע לחיילים/ות זקקים.

ליישום ומימוש תוכ יות העמותה א ח ו זקוקים לעזרתכם ,הצטרפו כחברים לעמותה והביאו חברים
מהפלוגה והגדוד.
שימו כתף כמו תמיד!
אלוף )מיל (.משה קפלי סקי
יו"ר העמותה
להצטרפות כ סו לקישור https://www.amuta-golani.co.il/registrition/ -

גולני החודש לפני...
 קוראים יקרים ,המדור גולני החודש לפני ...מלקט
אינפורמציה על מבצעי עבר של חטיבת גולני ,מתיעוד
במקורות רשמיים .אנו מקבלים מידי פעם מידע חדש
ממפקדים שהשתתפו בקרבות ונעדכן אותכם בעלון קרוב.
 22 בפברואר  1948הוקמה חטיבת גולני .החטיבה הוקמה
לפני קום המדינה ,בעיקבות חלוקת חטיבת לבנוני
שהוקמה ע"י ארגון ההגנה ב .1947 -כחטיבת חי"ר סדירה
השתתפה חטיבת גולני בכל מלחמות ישראל ונפלו בחלקה
קרבות קשים ביותר ).מצ"ב צילום מכתב החלוקה(.
 22 בפברואר  2018נחנך שביל גולני בטקס ממלכתי
באילת .השביל שארכו כ 1,200 -ק"מ עובר בנתיבי
הקרבות של החטיבה מהחרמון ועד אילת.
 עדכון ,במבצע חרגול ינואר  1960בכפר תאופיק שרמת
הגולן ,השתתף גם כוח מגד' .12
 עדכון ,מבצע עופרת יצוקה ינואר  2009ברצועת עזה,
בוצע בפיקוד אבי פלד והשתתף בו גם גדוד אגוז.

אהבת הארץ – סיור מומלץ

** מסלול מומלץ לטיול:
מקטע מספר  57על שביל גולני באזור נחל
הבשור -:מכביש  241סמוך לעין בשור ועד
לצומת צאלים .המסלול עובר לאורך ובמקביל
לנחל הבשור ומשובץ בכלניות פורחות.
המסלול ניתן לצפיה במפת שביל גולני מס' 14
נתיב העשרה או מפת סמון שבילים מס' 13
וכן בתיאור המקטע ומפת המסלול שבקישור:
http://www.amutagolani.co.il/blog/2017/07/08/road_241_to_zeelim

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

אפשר לכתוב לנו

moreshet.golani@gmail.com
שאו ברכה.

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

