
  

  

 

  תמיד אתכם 

  תל פאחר -מצפה גולני 

  מצפור משגב עם

 2021נובמבר  – 31 עלון מורשת גולני מס'

 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
https://m.facbook.com/golanilove/ 

 

 חדשות החטיבה

 ותיחידות החטיבה ממשיכ **
 ,ברמה"ג 51בתעסוקה מבצעית. גד' 

בחברון,  13בהר דב, גד'  12גד' 
 גדס"ר במרחב חטיבת אפרים.

, 12גד'  – 2021חיילי מחזור אוגוסט  **
ימו מסע תג גולני ובאתר ההנצחה יס

קיבלו הרצאת מורשת , ומוזיאון גולני
 שלחמו בתל פאחרמלוחמי עבר 

 במלחמת ששת הימים.

, 13גד'  – 2021חיילי מחזור אוגוסט  **
. שם בתל מוטילהסימו מסע תג גולני 

                       הרצאת מורשת קרב. ניתנה להם 
הרצאת הם ניתנה לבמצפור משגב 

, בעברו מפקד 769ממח"ט מורשת 
 .13בגדוד 

אוגוסט חיילי סיירת גולני מחזור  **
,  סיירו במוזיאון גולני כחלק 2021

 משבת חינוך.

 1מסע תג של יחידת אגוז בבא"ח  **
 הסתיים במצפה אביבים.

 



  

 

  

  

  תר תל פאחראב -מורשת קרב 

         בשביל גולני  - דדו מצפה –מורשת קרב 

 

קמפיין גיוס המונים לעמותת גולני יוצא ** 
יתקיים ערב  23/11/2021 -לדרך. ב

"שגרירים" בנמל התעופה בן גוריון. 
 -הקמפיין נועד למימוש מטרות העמותה :

סיוע לחיילים נזקקים, מתן מלגות לימודים 
למשתחררים, הנצחת נופלי החטיבה 

מתנדבים,  -והנחלת מורש גולני. השגרירים
יציודו בחומר הסברה לגיוס תרומות 

 רצ"ב הזמנהלעמותה. 

 שתתקיים  העמותה ועד מנהל ישיבת **
                       -תעסוק בנושאי:בתחילת החודש הקרוב 

פרויקט גיוס המונים.                                   -
פרויקט החרמון.                                        -
תוכניות עבודה ותקציב.                            -
המורשת.                         אתר ההנצחה ו -
 הנצחת חללי גולני. –

פרויקט שלח (אתר גיחה) הושק.  **
הפרויקט מיועד להנחיל את מורשת גולני 

לתלמידי תיכון שמתארחים באתר ההנצחה 
ומורשת גולני ליממה שלמה ולנים בו. 
התלמידים מבקרים במוזאון ומקבלים 
הרצאות מורשת גולני ממדריכי האתר 

אים לגיחות לאתרים שבסביבה.     ויוצ
 ,הפרויקט מקרב את התלמידים לערכי גולני

לאהבת מולדת ונתינה.                        
הקבוצה הראשונה שחנכה את הפרויקט 

  .היתה ישיבה תיכונית

המסורה מזכירת העמותה  ,ליאת גברון **
 פרשה. ליאת מילאה את התפקיד בין השנים 

ויצקה בו תוכן רב.               2021 – 2014
ים וועד המנהל והעמותת גולני כולה מוד

 לליאת ומאחלת לה הצלחה בדרכה החדשה.

 

 

 

 חדשות העמותה



 

  

 לפני...   חודשגולני ה

 
 נחום גולן, אל"מ חטיבת גולני בפיקוד  1948נובמבר

יורדת לנגב ומשתתפת במאמץ הצהלי להדוף את הצבא 
המצרי מהשטחים שכבש בדרום הארץ. החטיבה לקחה 

אזור רפיח       -אזור חאן יונס, אסף  -חלק במבצעי חרוב 
 אזור הערבה ואילת. –ועובדה 

 
2-3 מבצע הר געש, חטיבת גולני בפיקוד  1955 נובמבר

 .המצריים אל"מ חיים בן דוד, כובשת את מוצבי ניצנה
 בפיקוד אורי בר רצון כובש את מוצבי ראס 12גדוד         
 בפיקוד אריק שרון שהיה תחת 890סירם וגדוד צנחנים         

 כובש  את שלשת מוצבי הסבחה. ,פיקוד חטיבת גולני       
 

 בפיקוד  ,סיירת גולני .מבצע סגירת מעגל 2001נובמבר
 וחוטפת את פאתי העיר עזה מרדכי כהנא חודרת לסרן 

רוצחי החיילים אבי סספורטס ואילן רבו אבו חוסה אחד מ
 סעדון.

 
  מבצע חיי שרה. עורב גולני בפיקוד סרן  2016נובמבר

רועי לוי, פוגע בכוח של ארגון דעא"ש מול מוצבי צה"ל 
  בדרום רמה"ג.

 
 



  

     

  
  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 קורונה). (במגבלותמסלול מומלץ לטיול:  **
 צרעה. –דרך הפסלים ביער הנשיא 

ליד אשתאול  44מתחיל בכביש המסלול 
ליד מנזר ראפאת.        3835 בכבישומסתיים 

פסלים ומצפורי  37 -ב בץמשו מסלול הטיול 
להולכי רגל,  םומתאיוחניונים מסודרים נוף 

                                          אופניים ורכב.   
מצפה צרעה, תל צרעה,  -:עיקרייםנקודות ענין 

                         .  קבר שמשון, מנזר ראפאת
 באפליקציה ואתרהמסלול ניתן לצפיה 

                       http://israelhiking.osm.org.il    
.                     9 או במפת סמון שבילים מס'
 .הממצורפתרצ"ב מפת מסלול הטיול. 



 

  
  

  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


