
 

  

  

  תמיד אתכם 

 

  ביקור ראש הממשלה ושר הבטחון בחטיבה 

  

 2021 דצמבר – 32 עלון מורשת גולני מס'

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

 חדשות החטיבה

טקס סיום מסלול הכשרה מחזור  
בתקיים באתר הנצחה  2021מרץ 

 .רצ"ב תמונה.ומורשת בצומת גולני

ראש הממשלה ושר הבטחון ערכו   
ביקור בחטיבת גולני. וקיבלו סקירה 

 .מהמח"ט, ברק חירם. רצ"ב תמונה

        –בעקבות לוחמים בכרמיאל 
,מכינת  51מסע בהשתתפות גד' 

 כרמיאל, שלוחת גליל עליון וכפר ילדים.

אל"מ מיל' ורדה פומרנץ יו"ר ועדת  
 ,השכולותמשפחות וקשר עם ההנצחה 

 13גד'  פלוגה ג' שיחה מרגשת עםב
  . רצ"ב תמונה.לפני מסע כומתה

 13חיילי גדוד ומרנץ בשיחה עם ורדה פ



 

 

ם השגרירי-מגה  מערב תמונה קבוצתית   

  
כספים בזום הזמנה להשתתפות בגיוס   

נץורדה פומר  

 חדשות העמותה

הרחבת פעילות ל כספיםגיוס השקת ערב  
למגה שגרירים,         התקיים ת גולניעמות

 רצ"ב קישור  -בנתב"ג  2021נובמבר  23 -ב

https://www.youtube.com/watch?v=
vw5pWPownzE 

 -בקישור שכאן:  הירשמו כשגרירים 

    SHAGRIRIM-https://bit.ly/GOLANI 

בינלאומי  כספים גיוסנוסף של ערב  
רמטכ"ל בהובלת רב אלוף מיל' גבי אשכנזי 

 5יתקיים בחנוכה,  ,מח"ט גולני בעברו
 .מצ"ב ההזמנהבזום.  2021בדצמבר 

   יתקיים בזום, , 2021לדצמבר  7 -ב 
  החלק השני של תהליך גיוס הכספים. 

 השגרירים.-תמונה מערב מגהמצ"ב 

בכבוד רב ובתודה העמותה נפרדה   
חברי הנהלה ששרתו שנים רבות מעמוקה 

בהתנדבות, במסירות ותרמו רבות  לקידום 
               חיילי גולני. וסיוע ל מטרות העמותה

תא"ל מיל' צבי . תא"ל מיל' עמנואל הרט
תא"ל מיל' שלום בן משה,  'א"ל מילת פולג,

                          .אברשה בורנשטייןמיל'  "מלדב גזית, א
לפורשים בריאות  לתמאחהנהלת העמותה 

     ה.טובה והצלח

 –הוספת ברקוד למצבות חיילי גולני  
יו"ר ועדת הנצחה  ,אל"מ מיל ורדה פומרנץ

קשרי משפחות יצאה ביוזמה ברוכה ו
להוסיף ברקוד על מצבות חללי  ,ומרגשת

גולני. הברקוד הראשון הוסף לסמל דניאל 
פומרנץ ז"ל בנה, לוחם גולני שנפל בקרב 
במבצע צוק איתן. הברקוד יאפשר למבקר 

 . רצ"ב תמונה.ולהחשף לסיפור חי

 



 

  

 לפני...   חודשגולני ה

לינואר  4דצמבר  22  סף.א מבצע  1948 דצמבר 5 –7 
נחום גולן אל"מ חטיבת גולני בפיקוד  .מבצע חורב 1949

מצרי מצפון צבא המשתתפת במבצעים הצהליים להדיפת ה
התילים שייח   לכיבושמשתתף בקרבות  13ד ומערב הנגב. גד

 12גדוד באזור חאן יונס,  86נוראן, חירבת מאעין ומשלט 
 .משלטי צומת רפיחאת  יםכובש 19וגדוד 

 
בפיקוד  51מבצע פלצור בהר דב. גדוד , 1969דצמבר  

סא"דוד כהן פושט על רכס ג'בל רוס ומטהר אותו מקיני 
ן זלוף ואת הקרב הובילה פלוגה א' בפיקוד סרן צימחבלים. 

 1970החל מ מחבלים ונתפס שלל רב.   15בפעולה נהרגו 
 .הוסב שם ההר ל"הר דב" על שם סרן דב רודברג ז"ל

 
" פשיטה של גולני ושייטת  "כחול חוםמבצע  1988דצמבר   
ברוך שפיגל, על מפקדת ארגון  אל"מבפיקוד המח"ט  13

. בפעולה זו החזית העממית לשחרור פלשתין, מדרום לבירות
 .12מג"ד  נפל בקרב סא"ל אמיר מיטל

 
: מבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה. מבצע  2008דצמבר  

צבאי רחב הקף עקב ירי רקטות בלתי פוסק על ישובים 
פעלה במבצע בפיקוד אל"מ אבי פלד, ישראלים. חטיבת גולני 

 .זה בגזרת ג'בליה
 



  

  

  

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הקורונה).ות (במגבלמומלץ: הטיול ה 
ק"מ מערבית לצומת  8 -כ 25נחל פרס. מכביש 

לאורך נחל פרס, עד עובר מסלול ה .הערבה
מפת סימון בצומת הערבה. ניתן לראותו 

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

 למקטע המתאים. הגדילו
תמצאו  שלאורך המסלול נקודות הענין תיאור

 .ה המצורפתפמב
בידקו תחזית מזג אוויר והתראות !  שימו לב

 לשטפונות.
 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


