
 

  

  

 

 

 

ה סיירת בכניסה לתחנת הרכבת בעפול   

ר פסגת אמי  

 2022 מאי – 38עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

לקראת יום העצמאות החטיבה והעמותה,   
מזמינים את הקהל הרחב לחגוג את יום 

באתר המורשת וההנצחה  74 -העצמאות ה
 ההזמנה. שבצומת גולני. רצ"ב.

החטיבה לוחמי  .יצא לדרך מבצע שובר גלים 
במטרה לנטרל פיגועי  נוטלים חלק במבצע

שיוצאים מיהודה ושומרון. במבצע  מחבלים
משתתפים כל יחידות החטיבה שפועלים במרחב. 

לי החטיבה תגברו גם כוחות יבנוסף לכך חי
משטרה בהבטחת קניונים ומרכזים אזרחיים 

 ברחבי המדינה .רצ"ב תמונה.

עם תלמידים. בחריש, שוחחו  51מפקדי גד'  
 12ד "ע"ש אמיר מיטל מג תיכון פסגת אמירמ

   שנפל במבצע כחול וחום בלבנון. רצ"ב תמונה.

מהלך צילומי נוף לכלה  ב -מספחי מרוץ גולני  
באשדוד, קבוצה של חיילי גולני שהיו במרוץ בעיר 

 -: קישור . מצ"ברקדו ושרו לכלה
                Y8sKXTvo-https://youtu.be/Gn 

 



       

              בכניסה לאתר גולניהחדש השילוט 

 
               הנצחה והמורשת   באתר אודיטוריום משופץ 

        
      במושבת יבניאל גולני אחד ממבני מטה חטיבת

    
                                גבעת יהונתן בגלעד 

 חדשות העמותה

הכניסה לאתר ההנצחה והמורשת של גולני  
 רצ"ב תמונה. בעברית ואנגלית.חדש מ הלטוש
 

ע"י . בוצע באתר גולניהאודיטוריום שופץ  
נאמני גולני בהובלת אלון פרידמן ואבשה 

 .נהרצ"ב תמושחר. 
 

שוברים לפסח  300העמותה חילקה  
 וחיילות, שנדרש עבורם סיוע ותמיכה. לחיילים

                                                            השובריםש"ח.  250כל שובר בשווי של 
 דרך ארץנתרמו ע"י חזון לישראל, סופרסל, 

 .רצ"ב תמונה .ת גולניועמות

 
 

ציב שילוט על הסכימה להמועצת יבניאל  
אחד המבנים במושבה, ששימשו את מטה 

חטיבת גולני בעת הקמתה. השילוט יציין את 
הקמת החטיבה וברקוד יתאר את פעילותה 

הפרויקט יצא לפועל  במלחמת העצמאות.
 .רצ"ב תמונהבסיוע עמיר מוקדי. 

 

     גלעד גולני בגבעת יהונתן שבגלבוע.  
הכיר משרד לאחר מאבק של שלוש שנים 

 היו חיילי גולני.בגלבוע,  הבטחון שחללי הקרב
יידע שדודו נפל בקרב  אורי ניב לוחם גולני

 שמעון מור ,ובהובלת ועדת מורשת .אותנו
קשר עם ועדת הנצחה ו יו"ר וורדה פומרנץ

. גלעד לזכרםמשהב"ט ם יהקמשפחות, 
             נתיב שביל גולני.  נמצא עלהגלעד 

  .רצ"ב תמונה



 

       

 לפני...   חודשגולני ה

בפיקוד אברהם יפה,  13 'גד –מבצע גדעון  1948למאי  
 כובש את בית שאן, מחנה גדעון והכפרים בסביבה.

 כובש את כפרי ,בפיקוד יעקב דרור 14גד'  -מבצע ארז 
 תל מגידו וואדי ערה.אל הדרומי, עעמק יזרהגלבוע, 

 
מבצע חטיבתי  -מבצע צוק סלע  1965למאי  27-28  

. , על מחנה מחבליםירדן -בפיקוד אורי רצון בכפר שונה
בפיקוד משה  13בפיקוד פייקס, גד'  51 'גדכוחות מהשתתפו 

 .17כהן וכוח קטן מגדוד גת, סיירת בפיקוד דוד 
 

משורינת ה. הפשיטה 2מבצע קלחת  1970מאי  12-13 
  בפשיטה השתתפה .על בסיסי מחבלים בלבנוןהראשונה 

 כחמתוגברת בע"ג זחלמים, סיירת בפיקוד דוד (דוביד) כץ ה
כבש את הכח  .טנקים ושתי מחלקות בפיקוד ציון זיו 51מגד' 

ה ב השמיד את מפקדשמצפון להר ד בריהה-כפר אלה
  .ופגע בעשרות מחבלים שבמקום 

 
ברצועת עזה. מבצע מבצע קשת בענן,  2004במאי  12-25  

גולני  תובהשתתפות חטיב זכאיאל בפיקוד שמואוגדתי ברפיח 
בפיקוד מרדכי כהנא,  12השתתפו, גד' בפיקוד ארז צוקרמן. 

 בפיקוד אילן דיקשטיין, סיירת ,בפיקוד אופק בוכריס גד' אגוז
 בפיקוד שי קלפר. הן"פלח בפיקוד ערן אפשטיין, פלנ"ט

 מחבלים. 20 -ופגעה בכ ןהחטיבה כבשה את מרחב תל סולט
 



       

                                 ור רמימצפ

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

  (במגבלות קורונה)מסלול מומלץ לטיול:  
על שביל  ,ביו הר ברקן לגבעת יהונתן .הגלבוע

 עמק חרוד.משקיף על שגולני 
 5 ת שביל גולני מס'ובמפ צפיההמסלול ניתן ל

 העולמיתמפה -מקרא באתר עמוד ענן ב. יוקנעם
 וגם בטלפון הנייד. באפליקציה דגיטליתו

                               http://israelhiking.osm.org.il   
באפליקציה, ניתן לאתר בטלפון נייד את מיקום 

המטייל ביחס לשביל גולני במפה דינמית 
באתר כתבו, שביל גולני. השביל  .ובתצ"א

לאזור שאתם  לגלומסומן בצבע כחול. גבמפה זו 
 -בקישור:ש המפבתיאור המקטע ווכן ב מטיילים

-ttp://www.amutah
golani.co.il/blog/2017/03/30/oron_to_bludo 

 
 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


