
 

 

 

 

 

 2020 מאי – 12עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

בעקבות משבר הקורונה חיילי בא"ח  **

גולני, מתגברים את כוחות המשטרה 

צפון ובעיקר בערים פיקוד במרחב 

                   טבריה, עפולה, ראש פינה. 

החיילים עברו הכשרה למשימות 

                                             במרחב האזרחי.

גם המפקדה הקידמית במיל' של גולני 

   יסה ועוסקת בחלוקת מזון לנזקקים.גוי

תעסוקה ב ממשיכיםהגדודים  **

 מבצעית בגבול הצפון ובאיו"ש.

אנחנו פה בזכותם. אמר המח"ט שי  **

יום השואה.                 ל דבריוקלפר ב

חיילים שהיו נצר  11לחטיבת גולני יש 

אחרון למשפחותיהם, עלו ארצה נלחמו 

 ונפלו בלי להקים משפחה. 

נערכת לקראת מפקדת החטיבה ** 

                        .ארועי יום העצמאות והזכרון

                                      או בלי קהל כלל בנוכחות קהל מצומצם

והטקסים יעוברו לצפיה ברשתות 

 החברתיות.

 חללינו. 1,477 -נזכור ונצדיע ל **
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 חדשות העמותה

ששת  מלחמת -גולני  מורשתב נוסף פרקכתיבת מה יהסתי **

ניתן לקרוא באתר החטיבה  הפרק עלה לאינטרנט. .1967הימים 

 רצ"ב קישור. .פרקי מורשתמורשת, תפריט תחת 
golani.co.il-http://www.amuta  

לידע אותכם בנעשה בעמותה אפליקצית "גולני שלי" שנועדה  **

 היצא ,להדק את הקשר עם בוגרי החטיבה לדורותיהםובגולני ו

דודי ו אברשה בורשטייןרוני לושי, את הפרויקט מובילים . לדרך

 להצטרף.ו קישורל כנסיהנכם מוזמנים להקליין. 

http://bit.ly/GolaniSheliApp 

 את לחיילי החטיבה. אישיות בפסח תרמה העמותה חבילות **

 וסרטון. תמונה רצ"ב .פרויקט הובילו יואלי אור ושוקי שחרורה

 .רו באספה כלליתאוש 2020תוכנית עבודה ו 2019דוח כספי  **

יו"ר ועדת הכספים  -צפריר בן זאב אל"מ מיל' –מינויים:  **

רו"ח ויחליף את אורי שקד.  -ויחליף את איציק זמיר. אייל בלצר

 על תרומתם רבת השנים. לאיציק ואורי המביעה תוד העמותה

משה מיל'  אלוףמצ"ב מכתב הוקרה של יו"ר העמותה,  **

 החטיבה.ומפקדי  לחיילי קפלינסקי,

 

http://www.amuta-golani.co.il/trail-golani
http://bit.ly/GolaniSheliApp


 

 

 לפני...   חודשגולני ה

 

בפיקוד אברהם  13 'גד –מבצע גדעון  1948למאי  11-29•

 יפה, כובש את בית שאן, מחנה גדעון והכפרים בסביבה.

 כובש את כפרי  ,בפיקוד יעקב דרור 14גד'  -מבצע ארז   

  תל מגידו וואדי ערה. אל הדרומי, עעמק יזרהגלבוע,   

 

מבצע חטיבתי  -מבצע צוק סלע  1965למאי  27-28•

. מחנה מחבלים, על ירדן -בפיקוד אורי רצון בכפר שונה

בפיקוד  13בפיקוד פייקס, גד'  51 'גדכוחות מהשתתפו 

 .17כהן וכוח קטן מגדוד משה גת, סיירת בפיקוד דוד 

 

משורינת הפשיטה . ה2מבצע קלחת  1970במאי  12-13•

           בפשיטה השתתפה .על בסיסי מחבלים בלבנוןהראשונה 

מתוגברת ע"ג זחלמים, סיירת בפיקוד דוד )דוביד( כץ ה

הכח  .טנקים ושתי מחלקות בפיקוד ציון זיו 51מגד'  כחב

  להר דב.בריה שמצפון ה-כפר אלהכבש את 

 

ברצועת עזה. מבצע קשת בענן,  2004במאי  18-25•

ובהשתתפות  זכאיאל בפיקוד שמומבצע אוגדתי ברפיח 

 12השתתפו, גד' בפיקוד ארז צוקרמן. גולני  תחטיב

 ,בפיקוד אופק בוכריס גד' אגוזבפיקוד מרדכי כהנא, 

בפיקוד ערן  פלנ"ט בפיקוד אילן דיקשטיין, סיירת

החטיבה כבשה את  בפיקוד שי קלפר. פלחהן אפשטיין,

 מחבלים. 20 -ופגעה בכ ןמרחב תל סולט

 



 

 

 מצפה אורון                           

 

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 )במגבלות קורונה(מסלול מומלץ לטיול:  **

-:טבריהעל שביל גולני באזור   16מקטע מספר 

רכס ב. המסלול עובר מצפה אורון לעין בלודומ

 פוריה ויער שוויץ ומשקיף על הכנרת.

 2 ת שביל גולני מס'ובמפ צפיההמסלול ניתן ל

תיאור וכן ב 2מון שבילים מס' ימפת סב. צפת

 -בקישור:ש המפבהמקטע ו
-http://www.amuta

golani.co.il/blog/2017/03/30/oron_to_bludo 

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/2017/03/30/oron_to_bludo
http://www.amuta-golani.co.il/blog/2017/03/30/oron_to_bludo
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 !איתכם תמיד

 

 moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו
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