
 

 

 

 

 

 2019דצמבר – 6מס' עלון מורשת גולני 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

החטיבה ערכה ערב הוקרה לאנשי  **

 המילואים שלה.

 

את   החטיבהמסיימת בימים אלה  **

התעסוקה המבצעית בעזה ותעלה 

בצפון. במהלך ארבעת  תילאימון חטיב

החודשים האחרונים, חוו החיילים 

והמפקדים קרבות עם מחבלים ומצבים 

 .לא שגרתיים לאורך הגדר

 

לשכת מח"ט חדשה נחנכה במחנה  **

צגים ילהכיל מהלשכה תוכננה  .שרגא

כמו תג החטיבה,  גולני,מהיסטורית 

מכשיר   ,הכומתה החומה הראשונה

 הקשר ממלחמת העצמאות ועוד. 

תא"ל מיל' חיים בינימיני  מסרבטקס 

מח"ט גולני בעת ההיא, את הכומתה 

  החומה למח"ט הנוכחי אל"מ שי קלפר.

 מצ"ב תמונה מהטקס.
 



 

      

 

 חדשות העמותה

 ההסתימה כתיבת פרק נוסף של מורשת **

 . שנים אלה1957 – 1949השנים  ןגולני בי
 הר געשמבצע כוללות את קרבות תל מוטילה, 

 הפרק עלה לאינטרנט.. ומלחמת סיני

 ניתן לקרוא באתר החטיבה תחת פרקי מורשת

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

golani  

מנכ"ל העמותה יואלי אור הועלה לדרגת ** 

תאום התכנון והתא"ל והתמנה לראש צוות 

 . ברכותינו.36באוגדה 

קיבלו  2016מחזור נובמבר  משתחררי **

על הזכויות שלהם   לקראת שחרורם הרצאה

כעובדים בחיים האזרחיים . ההרצאה ניתנה 

  ה.הנהלחבר  –ע"י אל"מ )מיל.( רוני לושי 

** סמוך לרכבל עליון בחרמון, הוצבה מצבה  

חללי סיירת גולני שנפלו ארבעה למחודשת 

                               . מצ"ב תמונה.1973שם בקרב החרמון 

          -** לועדה המנהל צורפו חברים חדשים:

, שלומי כהןאל"מ מיל' , אל"מ מיל' דן חפץ

 ברוכים הבאים. .יגאל פדאל מיל' אל"מ
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 ...  גולני היום לפני

: מבצע "אסף" שנועד לכבוש ולהחזיק 1948דצמבר •

כבש את  13עמדות שהצבא המצרי תפס באזור. גדוד 

ו "שייח מעין" באזור הישובים מגן ונירים   "שייך נוראן" 

והגן עליהם מפני התקפות חוזרות ונשנות של הצבא 

 .המצרי

 

על  51: מבצע "פלצור" בו פשט כוח מגדוד 1969דצמבר •

ט עליו והשמיד את כוח המחבלים שהיה ג'בל רוס, השתל

הוסב שם ההר ל"הר דב" על  1970החל מ  ממוקם עליו.

 .שנפל בהר בקרב 13שם סרן דב רודברג ז"ל, מ"פ בגדוד 

 

שייטת ו" פשיטה של גולני  מבצע "כחול חום 1988דצמבר •

על מפקדת  ,ברוך שפיגלתא"ל מיל' מח"ט הבפיקוד  13

 .מדרום לבירות, לשחרור פלשתיןארגון החזית העממית 

 סא"ל אמיר מיטל. 12בפעולה זו נפל בקרב מג"ד 

 

: מבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה. מבצע  2007דצמבר •

צבאי רחב הקף עקב ירי רקטות בלתי פוסק על ישובים 

 .ישראלים. חטיבת גולני פעלה במבצע זה בגזרת ג'בליה

 



          

                   

    

     

       

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 מסלול מומלץ לטיול: ** 

על שביל גולני באזור ערד:  65מקטע מספר 

מציר הקנאים עד ברכת צפירה. המקטע כולל 

ק"מ משביל גולני  6את שביל "אסף" 

המוקדשים לאסף אלון ז"ל, לוחם גולני מגדוד 

שנהרג בהתקלות עם מחבלים סמוך למנרה  51

על שביל גולני  . מוקיריו, הקימו1987ב 

אנדרטה לזכרו. את תיאור המקטע ומפת 

 בקישור: גם המסלול ניתן לראות 
-http://www.amuta

golani.co.il/blog/2017/07/11/kanaim_to_tzfira/ 

או להיכנס לאתר העמותה / שביל גולני, בו 

 מופעים הקישורים לכל המקטעים.

golani/-golani.co.il/trail-http://www.amuta 
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 moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

 

 . שאו ברכה

 

                                                                                          יו"ר  -מיל'בתא"ל דוד )דוביד( כץ   . 

 עורך  - פזי שחם

 והפיסבוק מנהל אתר האינטרנט -אברשה בורשטיין אל"מ במיל'

                                                                                                                 חומרים ועריכת תוכן -אבשלום )אבשה( שחר

                                                                                עיצוב  - במיל'  ל"סא  ירון הראל

 חטיבת גולניוקישור ל ק. חינוך   - נועה גולדברג סגן
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