
 

  

  

 

  המח"ט בחפ"ק בעוטף עזה 

  

  גדר הטקס בחמת 

 2021 ייונ – 26עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

חטיבת גולני ירדה לעוטף עזה  **
       . חומותהבמבצע שומר  השתתפהו

 7חטיבה וגדוד טנקים מוטנקים  12גד' 
ההונאה לתקיפת  מבצעהשתתפו ב

                         מנהרות הטרור ע"י ח"א. 
ביהודה בצע פעילות מבצעית מ 13גד' 

 רצ"ב תמונה. ושומרון.

התקיים טקס  2021למאי  2 -ב **
הסרת הלוט מעל לוח הנצחה המספר 

את הקרב במרחצאות חמת גדר  
. בקרב שנערך לפני במלחמת ההתשה

סגן שמואל קלוגר וסמל נפלו שנה  52
 .. רצ"ב תמונות13דוד אלגרבלי מגדוד 

לאחר הפוגה של שנה וחצי התקיים  **
טירוני בא"ח יחד בכותל טקס השבעה 

פיגוע עם שני מפקדים שנפגעו ב
 .2020 -שארע ב בירושליםהדריסה 

 

 

 

 



    

  

  

  הטקס בתל מוטילה 

  

  

 חדשות העמותה

ממשיכה  ת גולניהיסטורי -מורשת גולני **
הסתיימה כתיבת פרק נוסף  .להכתב

במורשת גולני במלחמת יוה"כ וההתשה 
ניתן ו. הפרק עלה לאינטרנט 1973-1974

בתפריט  עמותהבאתר האותו לקרוא 
                 .7, פרק פרקי מורשתמורשת, 
     שכתב את הפרק.  ,לפזי שחם עמוקההערכה 

 ב קישור."רצ
 golani.co.il-http://www.amuta 

בזה השלמנו כתיבת היסטורית גולני מהקמתה 
 1982-1974שיכתב, . הפרק הבא 1974ועד  1948

 
סרטון החטיבה לדורותיה  -בציר מורשת **

 73בחטיבה ומציין הוכן במדור חינוך ומורשת 
של לחימה, דבקות במשימה ורעות. רצ"ב        

    https://youtu.be/XJvUo5dyQK8      קישור

שנה לקרב תל מוטילה  70טקס לציון  **
התקיים באתר הקרב סמוך למושב אלמגור. 
בטקס נחנך מסבירן ממוחשב. נכחו מפקדי 

ולוחמי הקרב, מפקדי גולני בעבר והווה 
משפחות שכולות, יו"ר עמותת גולני אלוף 

מיל' משה קפלינסקי, מחט גולני ברק חירם, 
אל"מ ויו"ר ועדת הנצחה וקשרי משפחות 

ורדה פומרנץ. נשאו דברים מנכ"ל מיל' 
העמותה תא"ל מיל' יואלי אור, אל"מ מיל' 

מפקד פלוגה בקרב, מפקד  שהיה גבי ברבש
גב' מלי  - ,  נציגי משפחות שכולות13גד 

זאב סלעי ז"ל היה אל"מ מיל' שאביה  ,סלעי
מפקד פלוגה בקרב והגב' אסתר גופר. 

 . מצ"ב תמונות.הארועתודות למפיקי 

אותר מנכ"ל לאתר המורשת וההנצחה של  **
 החטיבה. תא"ל מיל' אלון פרידמן נבחר. 

וכיום רמ"ט פצ"ן, יכנס  51בעברו מג"ד , אלון
תודות לרוני לושי  .2021ביוני  24 -לתפקידו ב

 שריכז את עבודת המטה ולחברי ועד האיתור.
 



  

    

 לפני...   חודשגולני ה

10-9 מלחמת ששת הימים. חטיבת גולני  1967יוני ,ל
  .את את צפון רמה"ג בשהבפיקוד יונה אפרת, כ

בחריאת, תל עזזית, בפיקוד בני ענבר כבש את  51גד' 
בפיקוד מוסה קלין  כבש את  12ח.סוודה ועין פיט. גד' 

       נהרג בקרב. ז"ל . מוסה קליןותל פאחר בורג' בביל
הבניאס מוצבי בפיקוד אלוש נוי כבש את  13גד' 

סיירת בפיקוד ראובן אליעז השתתפה בכיבוש  והחרמון.
 תל פאחר.

 צק"ח בפיקוד  בעקבות הפיגוע במעלות , 1974יוני
 בפיקוד מודיהמחט אורי שמחוני ובהשתתפות הסיירת 

ץ חמישה פוצמהכח בפיקוד גולן.   51וכוח מגד'  בן שך
  במסוקים. מתפנהו בתי מחבלים

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

           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(    
 נכבשים בהתקפות  בפיקודבחמדון, עין חילווה, כפר סיל,    

    13גד'  בפיקוד ברוך שפיגל 12ארוין לביא. השתתפו גד'     
 51גד' בפיקוד מוטי מזרחי, שנפצע והוחלף ע"י משה צין     

בפיקוד יעקב עמר, עורב בפיקוד ציון אוטמזגין, פלחה"ן 
 בפיקוד נדב פלטי.בפיקוד צביקה ברקאי וסיירת 

 



  

  

  גולני   חלףמ                               

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 (במגבלות קורונה)מסלול מומלץ לטיול:  **
הגליל  על שביל גולני באזור  19מקטע מספר 

. המסלול לבית קשת מוזאון גולני מ ,התחתון
לוביה ואזורי הקרב של החטיבה רכס בעובר 

                        ק"מ. 10אורך המסלול  במלחמת העצמאות.
 2 ת שביל גולני מס'ובמפ צפיההמסלול ניתן ל

 . 3מון שבילים מס' ימפת סבו עפולה  6-ו תצפ
 המסלול ניתן לצפיה באפליקציה ואתר

                       http://israelhiking.osm.org.il    
  

בו  ,גולני יכנס לאתר העמותה/שביל שמעוניןמי 
 כל המקטעים.והתאורים של מופעים הקישורים 

golani/-golani.co.il/trail-http://www.amuta 

 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


