
  

  

  

  תמיד אתכם 

 

 2021מרץ  – 23 עלון מורשת גולני מס'

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

של  73 -לכבוד יום ההולדת ה **
פגשו מפקדי החטיבה עם נהחטיבה, 

חררה החטיבה. יראשי ערים אותם ש
 .11וגם צפת בשם גד'  טבריה -12גד' 
שער הנגב,  - 51בית שאן, גד' -13גד' 

ראש מועצת נפגש עם מפקד החטיבה 
כזה  בכל מפגש  הגליל התחתון.

 .ת זכרון/אנדרט אתרטקס ליד  תקייםה

http://www.youtube.com/watch?
v=kSuz7ca069M 

 ,היחס"ממחזירים עטרה ליושנה.  ** 
תקרא  במיל'החטיבתית  ועהסייחידת 

חטיבת שהיה ב 14על שם גדוד  ,דרור
זהו הגדוד  .במלחמת בעצמאות גולני

השני שמסורתו חודשה. גדוד ההנדסה 
 .11במיל' נקרא אלון על שם גדוד 

חיל החינוך  חטיבת גולני בשיתוף **
 .מובילה את פרויקט מצפני מורשת

דקות  7הם סירטונים בני  ,המצפנים
המתארים קרבות בולטים של חטיבת 

  .רצ"ב קישור למצפן מורשתגולני. 

https://youtu.be/Pw2gQEIFvII 



  

 אתר הנצחה ומורשת גולני 

 

  בונה יטר

  

  מצפה גולני שיקום

 

 חדשות העמותה

אתר ההנצחה ומורשת  –מורשת ברשת  **
גולני, עלה לרשת. העמותה מודה לאריה 

מועלם, ראש אגף ההנצחה במשרד הבטחון.          
   -להלן הקישור:

           h9mU-https://youtu.be/x5tYgf 

שוברי שי לפסח לחיילים נזקקים  300** 
עמותת חזון לישראל בחטיבה נתרמו על ידי 

חזון לישראל גם תרמה וחברת מימון ישיר. 
.             13משלוחי מנות לפורים לגד'  200

את פרויקט גיוס התרומות מוביל תא"ל מיל' 
 העמותה מודה לתורמים.שוקי שחרור. 

משלוח מנות מילדי הגנים בגבעתיים  **
ובליווי  נשלח לחיילי גולני בחסות העמותה

 אושרת.בשם דודי ומתנדבת  ,ליאת

טריבונה תוקם מעל רחבת הטקסים  **
                  בסיוע אופקבאתר ההנצחה ומורשת גולני. 

 .                        בוכריס מח"ט גולני בעבר
חברת דניה סיבוס הסכימה לתרום את בנית 

אל"מ מיל'  ובילהפרויקט מ אתהטריבונה. 
  .להמחשה נהתמורצ"ב  דן חפץ.

 .שיקום מצפה גולני (תל פאחר) נמשך** 
את הפרויקט מובילים תא"ל מיל' איציק 

 .זמיר ותא"ל מיל' אהרון ורדי. מצ"ב תמונה

 .אספה כללית בזום יםקיתעמותה ה**  
        .1800למרץ  11 -המפגש יתקיים ב

 .נשמח להשתתפותכם. נא להזדרז ולהרשם
  .הרשמהלרצ"ב קישור 

https://forms.gle/GXJPFE8gDQ72XyS39 

, מונה בעברו מח"ט גולני אלוף יניב עשור,** 
עמותת גולני מאחלת הנהלת לראש אכ"א. 

 .ליניב הצלחה רבה בתפקידו

 
 



 

  

 1956   -  בשיח על ערכים עם מפקדי גולני ערב מלחמת קדשז"ל, בן גוריון ראש הממשלה דוד 

 לפני...   חודשגולני ה

 .שנים לכיבוש אילת.  לאחר שהחטיבה   73מבצע עובדה
, חטיבת גולני 1949במרץ  9 -כבשה את הערבה, ב

בפיקוד נחום גולן כובשת יחד עם חטיבת הנגב את מפרץ 
, 19, 13אום רשרש היא אילת. השתתפו גדוד  -אילת 

 סיירת ויחידות סיוע ארטלרי.
 

 פעולת תגמול כנגד 1962במרץ  16נוקייב  -מבצע סנונית .
חטיבתי ים סוריים שירו על דיגים בכנרת. מבצע מוצב

בפיקוד המח"ט מוטה גור, כנגד מוצב נוקייב שעל החוף 
 כים."המזרחי של הכנרת. השתתפו סיירת ופלוגת מ

 
 ,בוצע בעקבות התקפת 1978במרץ  14מבצע ליטני .

מחבלים על אוטובוס במישר החוף. מבצע חטיבתי בפיקוד 
 דרום לבנון עד לנהר הליטני.אמיר ראובני. כיבוש 

 , סיירת51, 13, 12השתתפו גדוד 
 
 מערכה רב חילית בהם 2002למרץ  27מבצע חומת מגן .

השתתפה חטיבת גולני בטהור ג'נין ממחבלים. בוצע 
 51, 13, 12בפיקוד משה (ציקו) תמיר, השתתפו גדוד 

  סיירת.



  

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הטיול המומלץ: (במגבלות הקורונה). **
שביל ב 76מקטע מס' . פארק ספיר -עין יהב 

 90במקביל לכביש המסלול ברובו   גולני. 
         ניתן לראותו במפות שביל גולני  בערבה.

או בנייד  14סימון שבילים מס'  מפת  , 24מס' 
שלכם באתר  

                        http://israelhiking.osm.org.il  
כחול והגדילו צבע כיתבו שביל גולני שיופיע ב

 למקטע המתאים.
נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו  תיאור

 .פה המצורפתמבאתר שביל גולני וב
שימו לב ! בידקו תחזית מזג אוויר והתראות 

 לשטפונות.
 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


