
 

  

  

 

  יום הזכרון באתר ההנצחה והמורשת של גולני טקס 

  הזמנה לטקס התייחדות עם נופלי תל פאחר. 

  דרטה המושחתת בתל פאחר נ הא

 2022 ייונ – 39עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

בפעילות מבצעית. חטיבת גולני  
 12. גדוד עוטף עזהב 51 -ו 13גדודים 

 בחברון. גדס"ר בצפון השומרון.

הזכרון הממלכתי לחללי מערכות יום  
ראל התקיים באתר הנצחה ומורשת שי

 .מצ"ב תמונה .בצומת גולני

טקס התייחדות לנופלי קרב תל  
 2022ליוני  9פאחר יתקיים ביום ה' 

 באתר. רצ"ב הזמנה. 1600בשעה 

 51ערב מורשת נערך בבא"ח, גדוד  
הערב הוקדש .  2021נובמבר מחזור 

 מלחמת העצמאותקרב על הנגב בל
  והקרב בג'נין במבצע חומת מגן.

פרויקט שיתוף פעולה עם הקהילה  
כיסרא בבית ספר מ תלמידים .הדרוזית

ו צפ ,של הסיירת בבסיס וריסי . סמיע
עם חייל מהעדה  שוחחותרגיל צוות, ב
 -:רצ"ב קישור .יחד עם החיילים סעדוו

https://youtu.be/B4Dv47sXKFc 
בוצעה באתר ההנצחה  בלה מכוונתח

 .רצ"ב תמונה .תוקנהו בתל פאחר



  

  משפחות קשרי אל"מ מיל ורדה פומרנץ יו"ר ועדת הנצחה ו 
1948 -על קבר דוד קרבט חלל נצר אחרון שנפל ב   

  שיח עם לוחם תש"ח 

  
               הפנינג באתר גולני ביום העצמאות 

 חדשות העמותה

 .נילגוחטיבת הנצחה מיוחדת לחללי  

ונצחו החללי החטיבה משפחות של  1480
בתי האב של המשפחות  ים.ע"י ברקוד

השכולות קיבלו קופסה מהודרת עם שני 
 אחרשיוצמדו לקברם או לכל מקום ברקודים 

הברקודים יכילו את  שהמשפחות יחפצו.
 והוצמדודים ראשונים סיפור חייהם. ברק

 ז"ל נצר אחרון רוב חללי של הםלקיבר
. את הפרויקט המרגש והרגיש יזמה בצפון

שנפל  פומרנץ אמו של דניאלוהוציאה לפועל 
  בצוק איתן.

 פעילות רבה ומגוונת התקימה בימי   
הזכרון והעצמאות האתר ההנצחה והמורשת 

, שיח קרבות גולני ןטקס זכרו .שבצומת גולני
 תצוגת ,הנחלת מורשת, לוחם תש"ח עם

 אטרקטיבית למשפחות. אמל"ח ופעילות 
 אנשים. 4,000 –יקרו למעלה מ בבאתר  

צח תא"ל מיל' אלון פרידמן יעל הפעילויות נ
, אור, , בסיוע רס"ן אבשה שחרמנהל האתר

  לילך, דודי קלין ומפקדת החטיבה.
שת"פ של פרויקט גולני דודי קלין יזם  

  םלפרטילדודי.  שאפו להייטק עם גו'ן ברייס.
https://camp.johnbryceedu.co.il/gola
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 לפני...   חודשגולני ה

 מלחמת ששת הימים. חטיבת גולני  1967יוני ,ל 10    

  .את את צפון רמה"ג בשהיונה אפרת, כהמח"ט בפיקוד     
בר כבש את בחריאת, תל עזזית, נבפיקוד בני ע 51גד' 

בפיקוד מוסה קלין  כבש את  12ח.סוודה ועין פיט. גד' 
       נהרג בקרב. ז"ל . מוסה קליןותל פאחר בורג' בביל

 חרמון, והבניאסמוצבי בפיקוד אלוש נוי כבש את  13גד' 
 בכיבוש תל פאחרהשתתפה  ,סיירת בפיקוד ראובן אליעז

בפיקוד משה יוסף השתתף בכיבוש שכם וכבש  17גד' 
 שמעל קיבוץ גונן.ברמה"ג, את המוצבי הסוריים גם 

 סייע באש לכיבושים.בפיקוד אלי עשת,  334גד' מכמ"ת 
 צק"ח בפיקוד  בעקבות הפיגוע במעלות , 1974יוני     
 בפיקוד מודיט אורי שמחוני ובהשתתפות הסיירת "המח       

 זון פשטו על מג'דל ן,גול ד יואבבפיקו 51גד' כח מו בן שך       
  במסוקים. מתפנהו מחבלים בתיץ פוצהכח   שבלבנון,       

 יקודחטיבת גולני בפ של"ג.מלחמת  1982ביוני  29    
המערבי עד  הציר אתבלבנון מטהרת ארוין לביא המח"ט 

גבי אשכנזי,  סמח"טה כח בפיקוד רות דמשק.יביכביש ל
 סיירת בפיקוד משה-השתתפו   ר.הבופו מבצרכבש את 
שהחליפו בקרב וגוני הרניק  שנפצע )קפלן( קפלינסקי

בפיקוד יעקב  51גד'  בפיקוד ציון גזית.והעורב ונהרג. 
 .רמת נבטיהעלי טאהר בעמר כבש את 

 עין חילווה, כפרכח בפיקוד המח"ט ארוין לביא כבש את     
 בפיקוד 12השתתפו גד' ירות. וש"ת של בי בחמדון סיל,    
 בפיקוד מוטי מזרחי, שנפצע והוחלף 13גד' , ברוך שפיגל    
 בפיקוד יעקב עמר, עורב בפיקוד 51גד' , ע"י משה צין    
 , פלחה"ן בפיקוד צביקה ברקאי וסיירת בפיקודגזיתציון     
 נדב פלטי.    



  

  

  גולני   חלףמ                               

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 -מסלול מומלץ לטיול: 
הגליל  על שביל גולני באזור  19מקטע מספר 

גולני לבית  אתר ההנצחה ומורשתמ ,התחתון
לוביה ואזורי הקרב רכס ב. המסלול עובר קשת

אורך המסלול  של החטיבה במלחמת העצמאות.
                         ק"מ. 10

 2 ת שביל גולני מס'ובמפ צפיההמסלול ניתן ל
 . 3מון שבילים מס' ימפת סבו עפולה  6-ו תצפ

 המסלול ניתן לצפיה באפליקציה ואתר
                          http://israelhiking.osm.org.il      

  
בו  ,גולני יכנס לאתר העמותה/שביל שמעוניןמי 

 .כל המקטעיםוהתאורים של מופעים הקישורים 
golani/-golani.co.il/trail-http://www.amuta 

 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  

  


