
  

  

  

  תמיד אתכם 

 

 

 2022מרץ  – 36 עלון מורשת גולני מס'

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

יום הולדת לגולני,                            
        ,פוקחת עין ונועלת נעלה , 74בת 

 .זה היום שלה ,יום גדול ממתין בפתח

 .שנה 25אסון המסוקים קרה לפני  
 9לוחמים בינהם  75באסון ניספו 

 יםהתקי 15/02/2022 -לוחמי גולני. ב
 לזכרם.מפגש 

  

מרוץ גולני מהחרמון ועד אילת   
 31 -למרץ ל 27יתקיים בין התאריכים 

הוא מסורת גולני . מרוץ 2022 במרץ
,  1979אוקוטבר  2– שהתחילה ב

 שנים 43כבר לסרוגין  םומתקיי ךנמש
               . למרוץ עממי ךהפעם השנים ו

 .במרוץהשתתף להקהל הרחב מוזמן 
 מצ"ב הזמנה.



  

  גולני אתר מורשת והנצחה בצומת פריצה ל

  

  מהלכי הקרב מלחמת לבנון הראשונה 

                                      

  במפה העולמית של עמוד ענן  גולנישביל 

  

 חדשות העמותה

 העמותה לשנת  תקציבתוכנית העבודה ו 
 ו. אספה כללית מתוכננת לחודשאושר 2022
 . מידע יפורסם בהקדם. אפריל

אתר נפרץ  19/02/2022בליל שישי  
כלי  10נגנבו ממנו י, גולנ הנצחה ומורשת

מעוקרים ונגרם נזק. ששת הפורצים  נשק
והנשק נתפסו לאחר שעות ספורות. תודתינו 

הכוחות שפעלו לשוטרי מחוז צפון ושאר 
שלהם ערך  בנחישות ויעילות להשבת הנשק

 .היסטורי וסינטמיטאלי למשפחות חללי גולני

בתוך יממה הנזקים שנעשו מהפריצה באתר  
המורשת וההנצחה שוקמו במלואם. השיקום נתרם 
 ע"י שלומי אטיאס, לוחם גולני בעברו תודה שלומי.

מלחמת לבנון כתיבת מורשת גולני ב 
    ),1982 (מלחמת שלום הגליל - הראשונה

לפזי  ינותודות ה לאינטרנט.תועל מההסתיי
היסטורית גולני שכתב את הפרק.  שחם

 .באינטרנט 1983ועד  1948מיום הקמתה 
   -להלן קישור: לעיון כנסו לאתר העמותה.
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פרויקט גולני להייטק מתרחב.              
ניתן ללמוד לתואר ראשון בהנדסה ומדעים 

מדויקים, מדעים דיגיטליים להייטק, הנדסאי 
 ול.חשמל, מחשבים, תוכנה, תעשיה ונה

שביל גולני עלה למפה העולמית של   
אפליקצית עמוד ענן. כתבו בגוגל, עמוד ענן. 

. מפה עולמיתבמקרא מפות, לחצו על 
בנקודת ענין/מקום, מלאו האזור ולחצו דלג. 
השביל מופיע ומסומן בנקודות חומות והוא 

היחידי בשבילי ישראל, שלכל אורכו כתוביות 
.                       באנגליתשביל גולני, בעברית ו

שביל גולני, מופיע בכל האפליקציות, 
, Israel hiking mapעמוד ענן,  -הנחשבות:

         טיולי ובעמותת גולני.



 

  באילת בסיום מבצע עובדה מסדר סיום של חטיבת גולני 

 לפני...   חודשגולני ה

שנים לכיבוש אילת.  לאחר שהחטיבה   73מבצע עובדה.   
, חטיבת גולני בפיקוד 1949במרץ  9 -כבשה את הערבה, ב

אום  -נחום גולן כובשת יחד עם חטיבת הנגב את מפרץ אילת 
, סיירת ויחידות סיוע 19, 13רשרש היא אילת. השתתפו גדוד 

 ארטלרי.
 

. פעולת תגמול כנגד 1962במרץ  16נוקייב  -מבצע סנונית  
בפיקוד חטיבתי צבים סוריים שירו על דיגים בכנרת. מבצע מו

מוטה גור, כנגד מוצב נוקייב שעל החוף המזרחי של הכנרת. 
 כים."השתתפו סיירת ופלוגת מ

 
. בוצע בעקבות התקפת 1978במרץ  14מבצע ליטני,  

מחבלים על אוטובוס במישר החוף. מבצע חטיבתי בפיקוד 
השתתפו  לבנון עד לנהר הליטני.אמיר ראובני. כיבוש דרום 

 , סיירת51, 13, 12גדוד 
 

. מערכה רב חילית בהם 2002למרץ  27מבצע חומת מגן  
השתתפה חטיבת גולני בטהור ג'נין ממחבלים. בוצע בפיקוד 

  סיירת. 51, 13, 12משה (ציקו) תמיר, השתתפו גדוד 
 



    

  

                                                                                         הגשר התלוינחל הבשור 

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הטיול המומלץ: (במגבלות הקורונה). 
  שביל גולני. ב 57מקטע מס' . נחל הבשור

           .נחל הבשורלאורך עובר המסלול ברובו 
    .14מס'  יניתן לראותו במפות שביל גולנ

העולמית של עמוד ענן  המפבאינטרנט ב
בנייד שלכם באתר  כנקודות חומות ו

                        http://israelhiking.osm.org.il  
כחול והגדילו צבע כיתבו שביל גולני שיופיע ב

 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

  

  


