
  

  

  

2022-1979מרוץ גולני   

  נוקיב שנה למבצע  60טקס לציון 

 2022אפריל – 37עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

התקיים  ,1979 שהחל 31-המרוץ גולני  
 31.03.2022 – 27.03.2022 התאריכים בין

 לפידשליחי מרוץ כמתבצע המרוץ 
ע"י פלוגות  . הביצוע מהחרמון ועד אילת

            .        ומחלקות מהגדודים 1בא"ח 
ק"מ.  4-6בין  היהבמרוץ כל מקטע 
מכינות לריצה צטרפו ההשונים למקטעים 

              , בתי ספר ואזרחים.קדם צבאיות
  .טקס חגיגי באילתסתיים בה מרוץ הלפיד

    סיים טירונות.  2021מחזור אוגוסט  
טקס קבלת כומתה חומה התקיים                         

 . 1 בבא"ח  15.03.2022 -ב

ימו טקס יהחטיבה ועמותת הסיירת ק 
 (סנונית)  נוקיב שנה למבצע 60לציון 

תי בפיקוד מוטה גור המבצע החטיב
למרגלות רמה"ג.  1962מרץ  16ב התקיים 

, 51סיירת, ביה"ס למכים, גדוד  -השתתפו:
 רצ"ב תמונה. .1וסגל בא"ח 

חטיבת גולני גייסה עשרה בני נוער   
בעלי צרכים מיוחדים כחלק מפרויקט 

 ."גדולים במדים"

 



   

  הצטרפו לגולני להייטק 

  קשר למשפחות גולני 

  

  ברקוד הנצחה לחללי גולני 

לה חלק פעיל טהעמותה נ -:מרוץ גולני  
במהלך המרוץ  בעידוד ההצטרפות לגולני.

חולקו מדבקות הקוראות להצטרף לגולני 
 רצ"ב תמונה. .מסלול גולני להייטקב
 

בכוונת העמותה ליצר תודעה על קיומה אצל  
משפחות המגויסים. נציגי העמותה יפגשו עם 

המשפחות ויעניקו להם מדבקה מגנטית 
הקוראת להם לשמור קשר עם העמותה גם 

 אחרי סיום השרות של ילדיהם. רצ"ב תמונה.
 

שביל הגבורה מיער לביא לאתר מורשת  
 תת קרקעי נתרם ע"י המדרך הוהנצחה סומן. 

 חברת אקרשטיין, וגשרון נתרם ע"י דידי.
 

 ת גולני נמשכת. יכתיבת היסטורי 
התחלנו לאסוף חומר לכתיבת פרק חדש 

, התקופה 1983-2006ונוסף, שיעסוק בשנים 
שבין מלחמת לבנון הראשונה למלחמת לבנון 

 השניה. 
 

במכתב הנהלת העמותה וחטיבת גולני פנו  
ר תלמשפחות השכולות ביוזמה להקמת א

שנפלו במערכות הנצחה אישי לבנים ולבנות 
ישראל. המוצר יהיה ברקוד שאותו יוכלו 

       המשפחות להציב בכל מקום שיחפצו.
 תמונה.רצ"ב 

שוברים לפסח לחיילים  300עמותה תחלק ה 
               .ש"ח 250כל שובר בשווי של  .נזקקים
                                                .ש"ח 75,000בסה"כ 

ומכספי שונים רמים והשוברים ניתנו מת
  ע"י ועדת משאבים ותרומות. טופלווי העמותה

 
 

 

 חדשות העמותה

 



  

  

 לפני...   חודשגולני ה

ת קומנדו במסגרת קמחלקים מ ,רפי קוצר 1948אפריל  
והוא ימונה למפקדה  שלימים תהפוך לסיירת גולני ,12גדוד 

 הראשון.
 

. פעולת תשנקרא גם מבצע קלע יוסףמבצע  1966באפריל  
תגמול נגד ארגון הפתח בירדן. מבצע חטיבתי בפיקוד שלמה 

 והסיירת. 51, 13 ,12אלטון. במבצע השתתפו גדודים 
 

ח "ע"י הפתשנעשה פיגוע  במשגב עם  1980אפריל ב 
ערובה. בחילוץ שהשתלט על בית הילדים ולקחם כבני 

 סיירת גולני בפיקוד גיורא ענבר.סיירת מטכ"ל והשתתפה 
 

כח גולני במוצב שומרה שברצועת הבטחון  1987באפריל  15 
 והרג נחישותהגיב ב ,ד אילן הררי"הותקף. הכוח בפיקוד המג

 מחבלים. 17
 
 

 



  

                  אנדרטת פורצי הדרך

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 ,שואבה –מבוא חורון  -:למסלול מומלץ לטיו 
המסלול עובר בשביל גולני,  -אזור הרי ירושלים:

מקטע מס' ב צפיה. המסלול ניתן ליםושבמהבין 
באינטרנט במפה העולמית של בשביל גולני.  41

עמוד ענן כנקודות חומות ובנייד שלכם באתר  
                        http://israelhiking.osm.org.il  

כיתבו שביל גולני שיופיע בצבע כחול והגדילו 
 למקטע המתאים.

נקודות הענין שלאורך המסלול תמצאו  תיאור
 .פה המצורפתמבאתר שביל גולני וב

שימו לב ! בידקו תחזית מזג אוויר והתראות 
 לשטפונות.

 



  

 

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  


