
  

 

  תמיד אתכם 

י מובילה בהיקף המתנדבים לשרת בה. נ גול  

ה הדלקת נרות חנוכה בחטיב   

 2022 ינואר – 33 עלון מורשת גולני מס'

 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים   
golani.co.il-https://amuta 

  

 חדשות החטיבה

גולני מזנקת קדימה. בגיוס מחזור  
, לראשונה גולני משתווה 2021נובמבר 

 למג"ב בהיקף המתנדבים והיא
 ראשונה בין חטיבות החי"ר.

חטיבת גולני סיימה סדנת מצפוני  
מורשת בהובלת מפקד החטיבה. 

ובסיוע קצינת וקציני החינוך. מצפוני 
ובהם המורשת הם סרטונים קצרים 

               קרבות נבחרים מלווים במערכי שיעור.

החטיבה השתתפה בתרגיל פתע  
גדול בדרום הארץ. בתרגיל השתתפו 

   יחידות רבות.

חג החנוכה נחוג בכל יחידות   
 רצ"ב תמונה. .החטיבה

מאלוף מיל'  החטיבת גולני נפרד 
אורי שמחוני ז"ל שהיה מפקדה בשנים   

1974-1975 . 

 



  

 פרויקט גיוס כספים המוני הסתיים בהצלחה. 

(סיום מלחמת   1974: חטיבת גולני בין 8מורשת פרק  
 1982ועד  ההתשה עם סוריה) 

באינטרנט שער אתר הבית   

 

 חדשות העמותה

פרויקט גיוס תרומות המוני לגולני בוצע  
יסו וימים ג 10. בתוך גדולה בהצלחה

 תורמים. 3,000ש"ח מכמעט  1.743,000
הכסף מיועד לתמיכה בחיילים בודדים, 

הנצחת , למשוחרריםלוחמים מלגות ל
 .ולחידוש אתר ההנצחה והמורשתהנופלים, 

 הפרויקט ניצחו אלוף מיל' משה קפלןעל 
ואל"מ מנכ"ל תא"ל מיל' יואלי אור יו"ר, 

 לתורמיםה תוד מנהל הפרויקט. מיל' דן חפץ

פרויקט כתיבת מורשת  גולני בין השנים  
 הסתיים ועלה לאינטרנט.   1982 – 1974

 – 1948היסטורית גולני מיום הקמתה :
לאתר  כנסו ,לקריאה .כתובה 1982ועד 

להלן  ,כתיבתה נמשכת .לאינטרנט ,העמותה
   -קישור:תמונה ו

-https://amuta
golani.co.il/category/moreshet  

אתר הבית האינטרנטי המשודרג של  
עמותת גולני, עלה לרשת. הפרויקט נוהל 

 -רצ"ב קישור: ע"י דודי קלין, מנהל האתר.

                    golani.co.il-https://amuta 

לדרך. קבוצת פרויקט קוד נדל"ן יצא  
מלגות בשווי  12ישראל אירופה, העניקה 

ש"ח לבוגרי חטיבת גולני  300,000
בעלי החברה  נדל"ן יזמות המעונינים בקורס

אלעד איפרגן, בוגר גולני ואלון אולמן שותפו 
 .תודתנו לתורמים .נרתמו למשימה

העמותה נפרדת בהצדעה אחרונה  
אלוף אורי שמחוני, בעברו מח"ט גולני מ
ניתן לקרוא  ,ו כמח"טעל פועל הלך לעולמו.ש

 ברוך.  וזכר .מורשתבפרק באתר העמותה 



  

  

 לפני...   חודשגולני ה

נחום  אל"מ . חטיבת גולני בפיקוד1948מבצע חורב ינואר  
 משתתפת בשחרור הנגב המערבי ופריצה לסיני. גולן

 , סיירת.19, 13, 12גד'  -השתתפו:
 

אל"מ מבצע חטיבתי בפיקוד  . 1960מבצע חרגול ינואר  
על מוצב סורי בכפר תאופיק שברמת  שיטהפלד. פ אלעד
 13(ביה"ס למכים) סיירת וכוח מגד'  17גד'  -השתתפו: הגולן.
 

 אל"מ . מבצע חטיבתי בפיקוד1970ינואר   מבצע קונטרבס 
 יקותיאל אדם. פשיטה על כפרי מחבלים בדרום לבנון

 , סיירת.51, 13, 12גד'  -השתתפו:
 

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

  -השתתפו: ומזרעת וזיעיה בדרום לבנון ומצפון לנהר הליטני.
 , סיירת.13, 12גד' 

 

 מבצע .ברצועת עזה 2009ינואר עופרת יצוקה מבצע  
               אבי פלד. אל"מ בהשתתפות החטיבה בפיקוד 

    . פעלה בגזרת ג'בליה החטיבהשבו  ,קףירחב ה פיקודימבצע 
 , אגוז, סיירת. 51, 13 12גד'  -השתתפו:



  

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הטיול המומלץ: (במגבלות הקורונה). 
דרך השלום.                             –עיר אובות 

מקטע מס'  ,מצומת עין חצבה עד חצבה מזרח
                                        שביל גולני. ב 74

                                המסלול ברובו לאורך הגבול הירדני בערבה. 
       , 24ניתן לראותו במפות שביל גולני מס' 

או בנייד שלכם באתר   14סימון שבילים מס'  
rg.il/poi/OSM/relatihttps://israelhiking.osm.o

on_11123868 
הגדילו כיתבו שביל גולני שיופיע בכחול ו

 למקטע המתאים.
נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו  תיאור

 .פה המצורפתמבאתר שביל גולני וב
בידקו תחזית מזג אוויר והתראות !  שימו לב

 לשטפונות.



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


