
  

  

 

  תמיד אתכם 

 

 2021 ינואר – 20 עלון מורשת גולני מס'

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

נקלט , 8076גדוד הנדסה מילואים  **
                                .  חטיבהסד"כ הב

במסגרת שימור מורשת העבר, המח"ט 
קיבל את המלצת וועדת מורשת ושם 

                           .יקרא אלוןישונה ו הגדוד
גדוד אורגני של ), היה 11אלון (גדוד 

חטיבת גולני במלחמת הקוממיות 
והשתתף בקרבות לכיבוש צפת, ירדא 

 ומצודת כח.

גדודי החטיבה ממשיכים בתעסוקה  **
 מבצעית בגזרות השונות.                

החטיבה פתחה מחנה האימונים  **
לקראת אליפות צה"ל שתתקיים 

   .2021בחודש פברואר 

 

 

 

 
 



  

  . יואלי ומתנדבים , לוחמי גולני 

  . , וורדה פומרנץ וסופגניות13דוד לוחמי ג 

 

 חדשות העמותה

      לגולני. מבצע סופגניות –חנוכה  **
גייסה  ,המנכ"ל יואלי אור בהובלתהעמותה 
לתרום סופגניות  יבוגרי גולנ מתנדבים

את חילקו מהחטיבה . צוותי הובלה םלוחמיל
הסופגניות ליחידות גולני ברחבי הארץ. 

סופרסל, רשת פלפלת,   -:תודות לתורמים
טובי רון, מושב ניר משה,  ,משפחת מזרחי

 .ותרצ"ב תמונמיקי ועופר שמו.  יניב אוחנה,

          

העמותה החלה לממש את פרויקט  **
מלחמת גולני בלחללי בחרמון ההנצחה 

וינציח  16גבעה  מוצבבהאתר יוקם יוה"כ. 
את הנופלים בקרבות ההגנה, ההבקעה, 

יו"ר  ,בתמונהרצ"ב  .החרמון וההתשה
יו"ר ועדת מורשת דוד  ,העמותה משה קפלן

משה ארצי ואלון  צפון נציג פיקוד (דוביד) כץ,
פרידמן, מציבים את השלט באתר שנבחר.                          

 



 

  

 לפני...   חודשגולני ה

  גולני בפיקוד נחום גולן. חטיבת 1948מבצע חורב ינואר 
 משתתפת בשחרור הנגב המערבי ופריצה לסיני. 

 , סיירת.19, 13, 12גד'  -השתתפו:
 

 מבצע חטיבתי בפיקוד אלעד  . 1960מבצע חרגול ינואר
 על מוצב סורי בכפר תאופיק שברמת הגולן. שיטהפלד. פ

 .13(ביה"ס למכים) סיירת וכוח מגד'  17גד'  -השתתפו:
 

 מבצע חטיבתי בפיקוד  1970ינואר  10קונטרבס מבצע .
יקותיאל אדם. פשיטה על כפרי מחבלים בדרום לבנון 

 , סיירת.51, 13, 12גד'  -השתתפו:
 

 מבצע חטיבתי בפיקוד דוד  . 1979מבצע מנורה ינואר
פשיטה על כפרי מחבלים עישיה, מחמודיה  (דוביד) כץ .

הליטני. ומזרעת וזיעיה בדרום לבנון ומצפון לנהר 
 , סיירת.13, 12גד'   -השתתפו:

 
 מבצע  .ברצועת עזה 2009ינואר עופרת יצוקה מבצע

פיקודי מבצע  בהשתתפות החטיבה בפיקוד אבי פלד. 
   . פעלה בגזרת ג'בליה החטיבהשבו  ,קףירחב ה

 , אגוז, סיירת. 51, 13 12גד'  -השתתפו:
 



  

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הטיול המומלץ: (במגבלות הקורונה). **
דרך השלום.                             –עיר אובות 

מקטע מס'  ,מצומת עין חצבה עד חצבה מזרח
                                        שביל גולני. ב 74

                                המסלול ברובו לאורך הגבול הירדני בערבה. 
       , 24ותו במפות שביל גולני מס' ניתן לרא

או בנייד שלכם באתר   14סימון שבילים מס'  
                        http://israelhiking.osm.org.il  

הגדילו כיתבו שביל גולני שיופיע בכחול ו
 למקטע המתאים.

נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו  תיאור
 .פה המצורפתמבאתר שביל גולני וב

בידקו תחזית מזג אוויר והתראות !  שימו לב
 לשטפונות.



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


