
  

  

 

  תמיד אתכם 

 

הבופור מבצר    

 2022פברואר  – 35 עלון מורשת גולני מס'

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

נמצאות בעיצומו יחידות החטיבה  
                                       .חורףשל אימון 

 12, גד' בצאלים והסיירת  13גד' 
  באזור הבשור. 51בבקעה, גד' 

התקיים  פנל מבצע שלום הגליל 
מפקדים  צטרפוהפנל ל. 1 בבא"ח

 המפקדים .שהשתתפו במלחמה
העבירו לחיילים הצעירים תובנות קרב 

רוח  והדגישו את חשיבותמניסיונם 
 לחימה ודבקות במשימה.

 ,התקיים בבא"ח ערב טו בשבט 
ה א, רב החטיבה הרצובמסגרת
 על משמעות החג.לחיילים 



                                       

 

  

  גולני להייטק

 חדשות העמותה

ת העמותה קיימה ישיבה שבה נדונו הנהל 
                . 2022תוכניות העבודה ותקציב 

פרויקטי קמפיין גיוס ההמונים,  נדונו סכום
מורשת, אתר ההנצחה והמורשת, תוכניות 

הנצחה, גולני להייטק, ונבחרו חברים 
 המנהל ולהנהלה.עד וחדשים להנהלת הו

העמותה מודה לתא"לים מיל' ארוין לביא 
לאחר שרות מההנהלה, ואיציק זמיר שפרשו 

 .םרב פעלים ומאחלת להם הצלחה בדרכ
 

 יו"ר, –משה קפלן  -רי הוועד המנהל:בח 
ורדה  רוני לושי, חפץ, שוקי שחרור, דן

יובל בזק, פומרנץ, צפריר בן זאב, רון קנז, 
דוד (דוביד) כץ.                                           , אבי פלד

         מנכ"ל,  –יואלי אור  -חברי ההנהלה:
אלון פרידמן, מנשה ענתר,יובל נגר, דודי 

      לילך כהן. רוני אהרון, קלין, אבי עובד,
  .י הולצמןסמיעקב סלע,  -וועדת ביקורת:

 
ה שבו נדון ישיבהנהלת העמותה קיימה  

גו צו. בישיבה זו הנטועים ברוחפרויקט 
  .התוכניות לשדרוג אתר ההנצחה והמורשת

 
שלב נוסף בארגון מסד הנתונים בבית  

הארכיון והמורשת הסתיים. כל התיקים 
 אבשה. צחינ על המלאכה .מוינו

 
טקס פתיחת שנת לימודים חדשה  

את  בינוארבפרויקט גולני להייטק התקיים 
 אבי עובד.אל"מ מיל'  ובילהפרוייקט מ

  
ועדת התרומות בראשות תא"ל מיל'  

ך ססה לרווחת חיילי גולני יגי ,שוקי שחרור
מתורמים שונים.  ש"ח 175,000  -של כ

סכום זה הוא בנוסף לכספים שנתרמו 
  .בקמפיין גיוס ההמונים שבוצע השנה

 



 

 לפני...   חודשגולני ה

  .שנים 74בת " הלביאה" , יום הולדת לחטיבת גולני  
 הוקמה חטיבת גולני. החטיבה הוקמה 1948פברואר  22     
 לפני קום המדינה, בעיקבות חלוקת חטיבת לבנוני     

 . כחטיבת חי"ר סדירה1947 -ע"י ארגון ההגנה ב שהוקמה     
 חטיבת גולני בכל מלחמות ישראל ונפלו בחלקה  לחמה     

 ).( מצ"ב צילום מכתב החלוקה.קשים ביותר קרבות     
 

 מבצע גיבורי חיל. גדוד שריון מחטיבה  1972פברואר  27  
 מתוגבר בכוחות גולני פושטים על כפרי מחבלים   188     
 חמם,   -בדרום לבנון ומטהרים את הכפרים שובא, אל     
 בתים  30מחבלים ופוצצו  50 -חבריה. בפעולה נהרגו כ     
 ובונקרים.     

  
 שביל גולני חנךנ ,70 -יום ההולדת הב 2018פברואר  22  

 ק"מ 1,200 -באילת. השביל שארכו כ בטקס ממלכתי     
 בנתיבי הקרבות של החטיבה מהחרמון ועד אילת. עובר     

 
 אירוע התנקשות המסוקים. בארוע זה  1997פברואר  4 
 חטיבת גולני.לוחמי מ 8חיילים ביניהם  74נפלו       

 
 

 



 

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הטיול המומלץ: (במגבלות הקורונה). 
כרמי יוסף.                             –כפר בו נון 

 מיער הבריגדה ועד תל גזר.  
את המסלול ניתן לראות במפת סימון שבילים 

או בנייד שלכם באתר    8-9מס' 
                        http://israelhiking.osm.org.il  

 כנסו לאתר  והגדילו למקטע המתאים.
 .פה המצורפתמנקודות הענין תמצאו ב תיאור

בידקו תחזית מזג אוויר והתראות שימו לב ! 
 לשטפונות.

 

 
 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


