
 

  

  

  

 

 2020ינואר  – 8עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

גיוס דצמבר לגולני, יצא לדרך.  **
ה החומה "ברוכים הבאים לחטיב

שייך תרגיש  שבהה גולני, חטיב חטיבת
משמעותי. חטיבה שבה תמצא חברים ו

כתב המח"ט שי  לחיים ואחים לנשק".
  ,ובהמשך קלפר למתגיסים החדשים

"לוחם גולני בחרת נכון. בחרת לעשות 
להיות  ,לקחת חלק ,שירות משמעותי

  שותף ולחוות את חומת המגן של
  "ישראלמדינת 

מבין כראשון פרס פצ"ן בזכה  12גד'  **
בבוחן כל הגדודים הסדירים בצהל, 

רצ"ב צילום של  .לכשירות מבצעית
פיקוד שמעניק את הפרס האלוף 

 איתי מטק. , סא"ל 12למג"ד 

מפח"ט גולני (מחנה שרגא) זכה  **
בפרס מסדר הרמטכ"ל שנערך בכלל 

 בסיסי צה"ל. 

חייל סיירת גולני נפגע ממכת ברק  **
 .במהלך אימון ניווט ברמות מנשה

החייל ניצל תודות לטיפול החיאה 
 שנעשה במקום ע"י חבריו. 



      

                                                                                                 
י      גולנ  עם  להתחיל את היום  

 

 

 חדשות העמותה

ותוכניות תקציב ב דנההנהלת העמותה  **
 ללאהסתימה  2019שנת  .2020העבודה לשנת 

 תקציבית. החריג
ועדת מורשת הציגה להנהלת העמותה  **

. 2023תה עד לסוף שנת ולפעיל תוכנית חומש
 ,תעדוף ,פרויקטיםמגוון כוללת התוכנית 

 .ומקורות מימון תותקציבי ותהערכ
חברת עם  ותהתקשראישרה העמותה  **

 .לגייס חברים חדשים לעמותהתתחיל שתקשוב 
ה. להצטרף לעמות ןמוזמ , אתהבוגר גולני

 052-6364888 –נא פנה לליאת  מהלהרש
את תחזוקת  2020-בנק לאומי יממן גם ב **

 אתר האינטרנט של העמותה.
 ,מורשת גולני מתחילה בחינוך בגיל הרך** 

 בכפר יונה. מגן עירונימצ"ב תמונה 
 
 



  

     

  

 לפני...   חודשגולני ה

 נחום גולןחטיבת גולני בפיקוד . 1948מבצע חורב ינואר 
 .ופריצה לסיניהנגב המערבי בשחרור  משתתפת  

 , סיירת.19 ,13, 12גד'  -השתתפו:
 

 מבצע חטיבתי בפיקוד אלעד  . 1960מבצע חרגול ינואר
 מוצב סורי בכפר תאופיק שברמת הגולן.פשיטה על  .פלד

 .13(ביה"ס למכים) סיירת וכוח מגד'  17גד'  -השתתפו:
 

 מבצע חטיבתי בפיקוד  1970ינואר  10מבצע קונטרבס .
לבנון יקותיאל אדם. פשיטה על כפרי מחבלים בדרום 

 , סיירת.51, 13, 12גד'  -השתתפו:
 

מבצע חטיבתי בפיקוד דוד  . 1979ינואר  מבצע מנורה
מחמודיה  ,עישיה מחבלים פשיטה על כפרי .(דוביד) כץ 

 .לנהר הליטני צפוןמו בדרום לבנון וזיעיהומזרעת 
 , סיירת.13, 12גד'   -השתתפו:

 
 מבצע  .ברצועת עזה 2009ינואר עופרת יצוקה מבצע

 ,מבצע רחב הקף . אבי פלד בפיקוד בהשתתפות החטיבה
פעלה במבצע זה  החטיבה. ינועקב ירי רקטות  על ישוב

 .אגוז, סיירת,  51, 13 12גד'  -השתתפו: .בגזרת ג'בליה



           

        

     

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 מסלול מומלץ לטיול: ** 
ים על שביל גולני באזור   69מקטע מספר 

          . נווה זוהר לחניון מישור עמיעזמ  -:המלח
 עובר במקביל ולאורך ים המלח.המקטע 

את תיאור המקטע ומפת המסלול ניתן לראות 
 בקישור: גם 

http://www.amuta-
golani.co.il/blog/2018/07/31/nave zohar to 
amiaz  

או להיכנס לאתר העמותה / שביל גולני, בו 
 ים לכל המקטעים.מופעים הקישור

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



       

המפה באדיבות     OSM 

 

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  
  . שאו ברכה

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

  עורך  - פזי שחם
  והפיסבוק  מנהל אתר האינטרנט -אברשה בורשטיין אל"מ מיל'

  חומרים ועריכת תוכן  -אבשלום (אבשה) שחר
                                                                                  פרויקטים -דן חפץ אל"מ מיל' 

                                                                      עיצוב  - מיל'  ל"סא  ירון הראל
  חטיבת גולניוקישור ל ק. חינוך   - נועה גולדברג סגן

  
  

 


