
 

 

 

 תמיד אתכם 

 

 2020ספטמבר – 16 מורשת גולני מס'עלון 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

אל"מ ברק חירם התמנה למפקדה  **

החדש של החטיבה.  ברק החליף את 

אל"מ שי קלפר שפיקד על החטיבה 

ימונה לרח"ט והאחרונות בשנתיים 

אנו מאחלים דרגת תא"ל. הדרכה ב

 לברק ושי הצלחה בתפקידם החדש.

נחנך  ,בית מורשת וארכיון גולני **

בחודש שעבר באתר החטיבה שבצומת 

 קובעאל"מ שי קלפר  ותבתמונגולני. 

ישיבת ובית המורשת  משקוףבמזוזה 

מפקדים ראשונה בית המורשת עם 

 ברק חירם.החדש אל"מ ט "המח

אימון מרוכז בצפון  התחילההחטיבה ** 

       בסימן מלחמה בלבנון.  ,הארץ

 במהלך האימון יתקימו בחני רף פצ"ן.  

טקס החלפת מפקד הנכם מוזמנים ל** 

                   , בתאריךים בבא"חיתקשבא"ח גולני י

שמעון סא"ל . 0930שעה , 10/09/2020

את ף ימונה מפקד בא"ח ויחלי סיסו

איחולי הצלחה  .סיון בלוךסא"ל 

  .ידם החדשקלמפקדים בתפ

 



 

 ית המורשתאבשה מעביר השתלמות לסגל חינוך גולני בב

י                   גולנ  מוזאון שיפוץ הכניסה ל  

ם רחבת הטקסים בחזית שמות החללישיפוץ    

 אחינו ואחיותינו בעמותת גולני,                                                                          

  על כולנו, התמודדנו עם מגיפה וקשיים כלכליים ואנו בפתחה של שנה שנה מורכבת ומאתגרת עברה    

  רצינו לאחל לכם ולבני חדשה שכנראה תהיה מורכבת לא פחות ! לקראת ערב ראש השנה תשפ"א,  . 

  מודים על תרומתכם לעמותה שמאפשרת תמיכה ומענה   ,משפחתיכם שנה קלה שקטה ובריאה ..מ

                    חטיבת גולני, חייליה וחיילותיה, בוגריה ובוגרותיה.                                                                               ..לצרכי

 אתכם להמשיך ולכבוש פסגות גם בשנה הבאה עלינו לטובה.  נרצה . 

 . ברכת שנה טובה ובריאות איתנה   

                    אלוף )מיל'(  משה קפלינסקי                   תא"ל )מיל'( יואלי אור                                       

 מנכ"ל           . יו"ר                                              

 חדשות העמותה

חנכה בטקס   ,בסיוע החטיבההעמותה ** 

 .את בית מורשת וארכיון גולניחגיגי 

הסתיימה  .ךנמש גולני שדרוג האתר **

החניות ושיפוץ , יםטקסהקמת רחבת ה

אבשה שחר מעביר  -בתמונות:. ההכניס

השתלמות לתפעול בית המורשת והארכיון 

גולני לסגל החינוך שבאתר. שיפוץ הכניסה 

למוזאון גולני ורחבת הטקסים החדשה. 

 .ניצחו על הפרויקט ארוין לביא ודן חפץ

חיילים בודדים  300 -העמותה תעניק ל  **

הכספים נתרמו ע"י  רוה"ש.ל י ונזקקים ש

 דרך ארץ.  חברתעמותת חזון לישראל ו

 חיילי החטיבה לתורמים.ותודת העמותה 

 

עבודה בין יו"ר העמותה אלוף  שיחתב** 

מיל' משה קפלינסקי ובין אלוף פצ"ן אמיר 

תחום בהוצגו לו פעילויות העמותה  ברעם,

הדגיש  מהפעילות, מורשת. האלוף התרשם

  ה והבטיח לסייע ככל יכולתו.את חשיבות

 

 

 



 

    
  

 לפני...   חודשגולני ה

 

מורחבת . חטיבת גולני  4מבצע קלחת  1972ספטמבר  16•

 ,בפיקוד אל"מ אמיר דרורי יחד עם חטיבות נוספות

קיני מחבלים בדרון לבנון. החטיבה כבשה את  מטהרת

טיהרה את ואדי סלוקי , הכפרים כונין, בערשית, טולין

 ופגעה בעשרות מחבלים.

 

סיום מלחמת שלום הגליל. חטיבת  1982ספטמבר   29•

לאורך  זו גולני בפיקוד אל"מ ארוין לביא לחמה במלחמה 

עורכת מסדר סיום  . החטיבההציר המערבי עד בירות

  .בש.ת של ביירותהמלחמה 

 

פרצה האנתיפאדה השניה שנמשכה  2000ספטמבר  28•

לאה תפקיד מרכזי בדיכויה. י, החטיבה מ2005עד 

      בתקופה זו פיקדו על החטיבה אל"מ שמואל זכאי, 

 אל"מ משה )ציקו( תמיר ואל"מ ארז צוקרמן. 

 

 ,בבית חנון , תחילת מבצע ימי תשובה 2004ספטמבר  30•

חטיבת גולני בפיקוד אל"מ ארז  .בית לאהייה וג'בליה

צוקרמן, השתתפה יחד עם חטיבות נוספות בתקיפת 

 מוקדי שיגור קסמים באזור ופגעה בעשרות מחבלים.

 

 



 

    

 

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

)במגבלות הוראות מסלול מומלץ לטיול:  **

 עדכניות בנושא הקורונה(.

תל אפק   עד  ירקון חלףממ -:מזרח הירקוןנחל 

עובר ממערב  המסלול .(אנטיפטרוס) מבצר 

הירקון.                     נחל הזורם של אפיק הלאורך , מזרחהל

 7מפת סמון שבילים מס' ב צפיההמסלול ניתן ל

 תיאור .בגב המפהשם הוא מופיע בהגדלה 

ה פמבתמצאו  שלאורך המסלול נקודות הענין

 -בקישור:ש ת עמוד ענןהממצורפת ובמפ

lhttps://amudanan.co.i 

 

https://amudanan.co.il/


 

 

 

 !איתכם תמיד

 

 moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו
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