
 

 

 

 

 

 

 2020 ייונ– 13עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

פעילות ב משיכים גדודי החטיבה **

 מבצעית בגבול הצפון ובאיו"ש.

סמ"ר עמית בן  ,גולנילוחם סיירת  **

בפעילות מבצעית בכפר  פלנ ,יגאל ז"ל

אבן  במהלך לכידת מבוקשים, .יעבד

גדולה שהושלכה מגג בנין פגעה 

                      יהיה זכרו ברוך.בראשו. 

לוחמי הסיירת סורקים את השטח כדי 

 לאתר את משליכי האבן. 

החטיבה קיימה טקס זכרון מיוחד  **

לשלושה חללי נצר אחרון.                            

דב וינברג, זאב נוימן, וצבי רכרד 

לייכטר ז"ל. לוחמי גולני, ניצולי שואה 

אחרון למשפחתם, שעלו וושריד יחיד 

לחמו בשירותיה ונפלו במלחמת  ,לארץ

חובתינו להזכיר, לזכור ולא העצמאות. 

 רצ"ב תמונה מהטקס. כוח.לאפשר לש

  2020טקס השבעה של מחזור מרץ  **

התקיים בחרמון. הטקס כלל מסע תג 

 במעלה גולני. ,גולני

 

 



 

 חדשות העמותה

 .2020האספה הכללית של העמותה אישרה את תוכניות העבודה והתקציב לשנת  **

 

 גינון ושיקום החצר,      -פרויקטים:מספר שידרוג מוזאון גולני בעיצומו וכולל  מיזם **

מגרש חניה, חידוש חדר מורשת והנצחה, הכשרת רחבת טקסים ובנית טריבונה, בנית 

 חדר ארכיון. את הפרויקט מובילים ארוין לביא ודן חפץ. רצ"ב תמונות משיקום החצר.

 

 ים,חברות וחברים משפחת גולני היקר **

עמותת גולני פועלת כדי להאדיר את שמה של חטיבת גולני ולהיטיב עם לוחמיה, פצועיה ובני 

המשפחות השכולות . העמותה מגייסת תרומות מהארץ ומחו"ל לטובת פעילויות רבות ומגוונות 

בתחומי הרווחה, ההנצחה, ההשכלה, מצוינות בתקופת השרות ,מורשת והתיעוד ההיסטורי. חברי 

ים בהתנדבות מלאה מתוך מחויבות ואהבה לחטיבת גולני ובוגריה, לצד מנגנון העמותה פועל

 מקצועי ומסודר שעובד בשקיפות מלאה. 

 דמי החבר המשולמים ע"י חברי/ות העמותה משמשים אך ורק לפעילות של העמותה כמפורט לעיל.

 החבר שלכם/שלכן.על מנת שנוכל להמשיך ולפעול , אנו זקוקים שתשימו כתף על ידי תשלום דמי 

את מגוון פעילויות העמותה ניתן לראות באפליקציה "גולני שלי" ,אתר האינטרנט והפייסבוק של 

 .העמותה

בואו תהיו שותפים לדרך שלכם ושלנו , שלמו את דמי החבר ותאפשרו לנו להמשיך בפעילות למען 

 משפחת גולני לדורותיה. 

 כום גדול.לכם זה סכום קטן אבל ביחד עם כולם , זהו ס

 ₪ לשנה )אתם הופכים להיות שותפים לעשייה חשובה זאת. 180בעלות של 

 - https://www.amuta-golani.co.il/registrationלינק לתשלום דמי החבר

  .אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה

 

 



 

   טקס אזכרה למלחמת ששת הימים. בתמונה תא"ל אהרון ורדי מי שהיה מ"פ בכיבוש תל פאחר

 

 לפני...   חודשגולני ה

חטיבת גולני מלחמת ששת הימים.  1967יוני ,ל 10-9•

  .את את צפון רמה"ג בשהבפיקוד יונה אפרת, כ

בפיקוד בני ענבר כבש את בחריאת, תל עזזית,  51גד' 

בפיקוד מוסה קלין  כבש את  12ח.סוודה ועין פיט. גד' 

גד'  נהרג בקרב. ז"ל . מוסה קליןותל פאחר בורג' בביל

 הבניאס והחרמון.מוצבי בפיקוד אלוש נוי כבש את  13

 סיירת בפיקוד ראובן אליעז השתתפה בכיבוש תל פאחר.

 

צעות שתי במת,בעקבות הפיגוע במעלות , 1974יוני •

כח בפיקוד אלי  בראשונה,בלבנון. דל זון 'מג על טותפשי

הסיירת בפיקודו עם  ומנחית מסוקלאזור פיימן נע רגלית 

            מהכפר. חוטפת מקור מודיעיניהסיירת  .מודי בן שךשל 

בשניה, צק"ח בפיקוד המחט אורי שמחוני ובהשתתפות 

 בפיקוד גולן.   51וכוח מגד'  בן שך בפיקוד מודיהסיירת 

   במסוקים. מתפנהו בתי מחבליםץ חמישה פוצמהכח 
 

 יקודחטיבת גולני בפ של"ג.מלחמת  1982ביוני  29-6•

           כביש להמערבי עד  הציר אתבלבנון מטהרת ארוין לביא        

        -:נכבשים במספר קרבות חטיבתיים רות דמשק.יבי    

 גבי אשכנזי,  סמח"ט, ע"י  המבצר הבופורנבטיה ו    

 קפלינסקי עמר, סיירת בפיקוד משהבפיקוד יעקב  51גד'     

 שהחליפו ונהרג. בקרב וגוני הרניק שנפצע  (קפלן)    

 הגבעות השולטות על  בחמדון, עין חילווה, כפר סיל,    

 נכבשים בהתקפות  כביש בירות דמשק וש"ת של בירות,    

    בפיקוד ברוך שפיגל  12השתתפו גד' בפיקוד ארוין לביא.     

  בפיקוד מוטי מזרחי, שנפצע והוחלף ע"י משה צין  13גד'     

, בפיקוד יעקב עמר, עורב בפיקוד ציון אוטמזגין, 51גד' 

 פלחה"ן בפיקוד צביקה ברקאי וסיירת בפיקוד נדב פלטי.

 



 

 

 מוזאון גולני                              

 

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 )במגבלות קורונה(מסלול מומלץ לטיול:  **

הגליל  על שביל גולני באזור  19מקטע מספר 

. המסלול לבית קשת מוזאון גולני מ ,התחתון

הקרב של החטיבה לוביה ואזורי רכס בעובר 

                         ק"מ. 10אורך המסלול  במלחמת העצמאות.

 2 ת שביל גולני מס'ובמפ צפיההמסלול ניתן ל

וכן  3מון שבילים מס' ימפת סב. עפולה  6-ו תצפ

 -בקישור:ש המפבתיאור המקטע וב
-http://www.amuta

golani.co.il/blog2017/03/31/golani_to_mitzpor 

   

בו  ,גולני יכנס לאתר העמותה/שביל שמעוניןמי 

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

 

http://www.amuta-golani.co.il/blog2017/03/31/golani_to_mitzpor
http://www.amuta-golani.co.il/blog2017/03/31/golani_to_mitzpor
http://www.amuta-golani.co.il/trail-golani/


 

 

 
 !איתכם תמיד

 

 moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו
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