
 

  

  

 

  

,גולני זה לנצח .ת יבין זאזר לא 

 . קרב הכפר סיל במלחמת לבנון הראשונהמפגש מפקדי 

  

 2022 יליו – 40עלון מורשת גולני מס' 

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

יתקיים באתר  טים"טקס החלפת מח 
 18.07.2022 -ב ההנצחה והמורשת

 רצ"ב ההזמנה.. 1830

           מבצע שובר גלים בעיצומו.  
 ,סיירת גולני הפועלת בגזרת ג'נין

חיסלה חוליה של ארבעה מחבלים 
 .חולףמרכב באש לעברה שפתחו 

לוחם  ,יוסי מוסקוביץ - אחים לחיים 
גולני שנפצע במלחמת לבנון ומצבו 

. לארי התדרדר נזקק לתרומת כליה
נרתם  12רינגלר, בעברו לוחם בגד' 

 רצ"ב תמונה מעצים ומרגש ,ותרם כליה

 ,כפר סילבקרב  שיח מורשת על 
שבאתר גולני.  תהתקיים בחדר מורש

בוידאו וישרת את מפקדי המפגש צולם 
ט "החטיבה ללמידה , במפגש נכחו מח

 לביא.ארוין  ,1982מלחמת לבנון גולני ב
בניהם עמורם לוין מג"ד  הקרבמפקדי ו

 רצ"ב תמונה. הטנקים,

ים לימוד יוםמו יקי ,מפקדי החטיבה 
לילדים  ,בכפר השיקומי עדי נגב

 מיוחדים.ומבוגרים עם צרכים 



    

  

  

  

  

  

בניהול ערן וולף   חברת מימון ישיר,   
מפקד בוגר החטיבה, תרמה לרווחת  

   75,000חיילים נזקקים של החטיבה 
התרומה התקבלה באמצעות ועד   .ח"ש

הענקת שי ללוחמים   משאבים ותאפשר
       בראש השנה וגם בפסח הבא. 

  תודות העמותה והחטיבה לתורמים. 

  

  

  

  

  הרחבת רחבת אנדרטת הזכרון בתל פאחר טקס  

  

 חדשות העמותה

שנתית  פה כלליתיאסימה יעמותת גולני ק 
אושרו נדונו ופה יבאס .06/06/2022 -ב

    הדוחות הכספיים, והמינויים החדשים. 
מנהל אתר ההנצחה והמורשת, ראשי 

בתל הנצחה רכז פעילות מורשת והועדות ומ
               סקרו בקצרה את פועלם.פאחר, 

מנכ"ל העמותה הציג את עיקרי הנושאים 
                 2022שהעמותה תעסוק בהם בשנת 

הפעילות הברוכה כם את ייו"ר העמותה ס
 . 2021של העמותה בשנת 

יו"ר משה  -חברי הועד המנהל שאושרו : 
, משנה ויו"ר ועדת משאבים שוקי קפלינסקי

שחרור, יו"ר ועדת מורשת דוד כץ, יו"ר ועדת 
כספים צפריר בן זאב, יו"ר ועדת נטועים 

ברוח דן חפץ, יו"ר ועדת הנצחה וקשר עם 
ר משפחות ורדה פומרנץ, יו"ר ועדת קש

לקהילות בחו"ל אבי פלד, יו"ר ועדת קשרי 
חברים ומידיה רוני לושי, מנהל פרויקט 

 השמה רון קנזי, מנהל פרויקטים יובל בזק.

 -חברי ההנהלה המקצועית שאושרו: 
אור שטרצר  -דוברת יואלי אור,  -מנכ"ל 

בלצר,  - מנשה ענתר, רו"ח דעו" –יועמ"ש 
יובל נגר  -לילן כהן, גזבר –מזכירת העמותה 

דוד קליין, מרכז תחום  -מרכז תחום המדיה 
סמי  –אבי עובד, ועדת ביקורת  -המלגות

 .רוני אהרון – קההולצקן, דן לפידות. לוגיסטי

הסתיימה הרחבת אנדרטת הזכרון  
טקס גזירת  והמורשת של קרב תל פאחר.

הפרויקט ההנדסי התקיים הסרט לכבוד סיום 
אלוף הפיקוד אמיר  השתתפותבאתר ב

אלוף היו"ר , נציגי העמותה, ברעם ומטהו
, מנהל אתר גולני תא"ל מיל' משה קפלןמיל' 

אל"מ , תא"ל מיל' אהרון ורדי .אלון פרידמן
   .רצ"ב תמונה ונוספים.  769מחט  מורד 'מיל



  

    

 לפני...   חודשגולני ה

קרבות עשרת הימים. חטיבת גולני בפיקוד  1948יולי  9 
המח"ט סא"ל משה מן, כובשת את לוביה והודפת את צבא 

ההצלה מסג'רה. במבצע דקל, החטיבה כובשת יחד עם 
את נצרת ושפרעם ומרחיבה את השליטה בגליל  7חטיבה 

וף לחטיבה כובש את שהיה כפ 103התחתון והמערבי. גד' 
 א.סיתוס
 

מבצע יונתן לחילוץ בני ערובה באנטבה  1976ביולי  18-4 
שבאוגנדה. במבצע בפיקודו של תא"ל דן שומרון, השתתפו 

סיירת מטכ"ל כח מחטיבת הצנחנים וכח מחטיבת גולני 
שהתבסס על הסיירת, אליה צורפו מפקדים בכירים בחטיבה. 

ויועד לקלוט את החטופים  הכח שימש במבצע כעתודה
 המשוחררים למטוסים.

 
, מלחמת לבנון השניה. 2006באוגוסט  14 –ביולי  12 

תמיר ידעי, פועלת בגזרה אל"מ חטיבת גולני בפיקוד 
המרכזית בדרום לבנון. במספר קרבות חטיבתיים וגדודיים 

, 12גיא הלוי, גד' סא"ל  ,51יניב עשור גד'סא"ל בפיקוד, 
יואב ירום גד"סר, נכבשים סא"ל , 13יואב מרדכי גד' סא"ל 

בינת ג'בל, מרכבה, בלידא, מיס אל ג'בל, רכס שקיף, צומת 
 חדת'ה.  –חריס 

ראס.  -ארון אגדוד אגוז בפיקוד סא"ל מרדכי כהנא כובש את מ
קרב קשה במיוחד התקיים בבינת ג'בל. בקרב זה גילה רס"ן 

רועי,  , גבורה עילאית.51רועי קליין ז"ל שהיה סמג"ד גד' 
השליך את עצמו על רימון יד שנזרק ע"י המחבלי ובגופו הציל 

 את חבריו. על מעשה זה הוענק לו אות העוז.
 
 



  

  

  נחל יצפור 

  

  עין מודע 

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 -מסלול מומלץ לטיול:  
ר ה על שביל גולני באזור 25מקטע מספר 

המסלול עובר   .מעין מודע להר שאול הגלבוע.
של החטיבה  ותואזורי הקרב הגלבוערכס ב

                        ק"מ. 14 -כ אורך המסלול במלחמת העצמאות.
  6 - ת שביל גולני מס'ובמפ צפיההמסלול ניתן ל

 . 3מון שבילים מס' ימפת סבו עפולה
       המסלול ניתן לצפיה באפליקציה

                            http://israelhiking.osm.org.il 
 ובאתר 

                            IHM-Trail-https://bit.ly/Golani   
  

בו  ,גולני יכנס לאתר העמותה/שביל שמעוניןמי 
 המקטעים.כל והתאורים של מופעים הקישורים 



  

  

  
  



  

  

  

  

  
  !איתכם תמיד

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  


