
 

 

 

 

 2020אפריל – 11עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 דיגיטלית ישירות אליכםבמהדורה 

 חדשות החטיבה

הסתיים  חורף ברמה"גה ןאימו **

בתרח"ט מוצלח, שבו שולב אמל"ח 

  חדש שניתן לחטיבה.

הגדודים עלו לתעסוקה מבצעית  **

 בגבול הצפון ובאיו"ש.

מפקדת החטיבה הוציאה נוהלים  **

המתייחסים להתנהגות החיילים  לנגיף 

                                           הקורונה. 

בנושאי חינוך, החטיבה שוקדת על 

יות ודגיטציה והוציאה פקל של פעיל

חינוכיות וכן מפה איטראקטיבית של 

                                     מצ"ב. .לאורך ההיסטוריה החטיבה

הפעילות המבצעית של הגדודים 

 נשמרת. 

סיים מסע  2019מחזור אוגוסט ** 

 כומתה.

גויס מחזור חדש של טירונים  **

 לחטיבה. 

 

 

 



 

 

 חדשות העמותה

 ההסתימה כתיבת פרק נוסף של מורשת **

 . שנים אלה1967 – 1957גולני בין השנים 
 תאפייק ונוקייב בסוריה,כוללות את קרבות 

 בירדן. תחולה בלבנון, קלע

ניתן לקרוא באתר  הפרק עלה לאינטרנט.

 .מורשתפרקי מורשת, תפריט החטיבה תחת 
golani.co.il-http://www.amuta  

כתיבת פרק מורשת מלחמת ששת הימים  **

שהשתתפו  החלה. נקבעו נציגי הגדודים

      יכתב. תש הטיוטהלהגהה על  במלחמה

גדעון  13גד' )מ"פ א(.  אהרון ורדי 12גד' 

 איציק זמיר 51גד'  .)מ"פ מסיעת( המאירי

 .אלי עשת )מגד()מרגמות(  334גד' )מ"פ א(. 

 .סיירת עמרם אפרת

 

לקרא יום העצמאות העמותה משקיעה  **

גינון,  מאמצים רבים בשדרוג אתר גולני.

 ד.חדר ארכיון ועוהקמת 

 

** פרויקט גולני לויקיפדיה יצא לדרך.     

טוב חזן ומבצע החודש העלנו שני ערכים. יום 

 ,צוק סלע. הפרויקט במסגרת ועדת מורשת

 מרוכז ע"י עמרם אפרת שהיה קצין בסיירת.

 

http://www.amuta-golani.co.il/trail-golani


 

 

 לפני...   חודשגולני ה

 

ת קומנדו במסגרת קמחלקים מ ,רפי קוצר 1948אפריל •

והוא ימונה  שלימים תהפוך לסיירת גולני ,12גדוד 

 למפקדה הראשון.

 

. תשנקרא גם מבצע קלע יוסףמבצע  1966באפריל  29•

פעולת תגמול נגד ארגון הפתח בירדן. מבצע חטיבתי 

 12,13,51בפיקוד שלמה אלטון. במבצע השתתפו גדודים 

 והסיירת.

 

ח "ע"י הפתשנעשה פיגוע  במשגב עם  1980אפריל ב 7-8•

ערובה. בחילוץ שהשתלט על בית הילדים ולקחם כבני 

 סיירת גולני בפיקוד גיורא ענבר.סיירת מטכ"ל והשתתפה 

 

כח גולני במוצב שומרה שברצועת  1987באפריל  15•

הגיב  ,הבטחון הותקף. הכוח בפיקוד המגד אילן הררי

 מחבלים. 17 והרג נחישותב

 



 

 

 תל לכיש                             

 

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

)במגבלות הוראות מסלול מומלץ לטיול:  **

 עדכניות בנושא הקורונה(.

 -לכיש:על שביל גולני באזור   49מקטע מספר 

. המסלול עובר בית גוברין ועד קיבוץ לכישמ

 ותל לכישיער  ,פעמון במסלול של מערות

  .האביב חותיבפרומשובץ 

 11ת שביל גולני מס' ובמפ צפיההמסלול ניתן ל

מפת סמון שבילים ב. באר שבע 15 -אשדוד ו

 -בקישור:ש המפבתיאור המקטע ווכן ב 12מס' 
 -http://www.amuta 

golani.co.il/blog/2017/04/17/beit_govrin_to_lachis 

 

בו  ,גולני יכנס לאתר העמותה/שביל מי שמעונין

 כל המקטעים.והתאורים של מופעים הקישורים 
golani/-golani.co.il/trail-http://www.amuta 

http://www.amuta-golani.co.il/blog/2017/04/17/beit_govrin_to_lachis
http://www.amuta-golani.co.il/blog/2017/04/17/beit_govrin_to_lachis
http://www.amuta-golani.co.il/trail-golani/


 

 

 

 moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

 

 .שאו ברכה

 

                                                                         יו"ר -תא"ל מיל'דוד )דוביד( כץ  .  

 עורך -פזי שחם

 והפיסבוק מנהל אתר האינטרנט -אברשה בורשטיין אל"מ מיל'

 חומרים ועריכת תוכן -אבשלום )אבשה( שחר

                                                                                    פרויקטים -דן חפץ אל"מ מיל' 

                                                                               עיצוב  -מיל'  ל"סא  ירון הראל

 חטיבת גולניוקישור לק. חינוך  -נועה גולדברג סגן
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