
 

  

 

  תמיד אתכם 

  טקס חילופי מחטים 

  ים ביקור חיילי בא"ח במוזאון השואה בירושל

 2022 אוגוסט – 41 עלון מורשת גולני מס'

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 החטיבה חדשות

 טקס חילופי מפקדי חטיבת גולני  התקיים   
אתר ההנצחה והמורשת.      ב  18/07/2022 -ב

ברק   אל"מ  את החליף  יאיר פלאי   אל"מ
מפקד לוימונה   חירם שיקודם לדרגת תא"ל 

 הצלחהמפקדים לאנו מאחלים  . עוצבת  הבזק
 .בתפקידם החדשומזל 

 מבצעיתתעסוקה  סיימו גדודי החטיבה 
  ועלו לאימון מרוכז ברמה"ג.

 ,לחיילי הגדודיםגולני הענקת כומתת טקס    
באתר  07/07/2022 -התקיים בשסימו הכשרה 

 .ההנצחה והמורשת בצומת גולני

 גדוד וחיילי מפגש  של משפחות שכולות 
קיבלו סקירה  בעוטף עזה. המשפחות 13

 מהמג"ד וביקרו במנהרת חמאס.

ילדים  200 –קורס משצ"ים מחוז צפון דתי  
 ,ילדים 200 -וקורס משצ"ים המגזר הדרוזי  

  ההנצחה והמורשת  באתר   יומיים  התארחו
 . גולני וספגו מורשת

 

 



  

  

  

 

  

מפגש משפחות שכולות לזכרם של חללי בית המכס  
  . רצ"ב קישור לתמונות   .במלחמת ששת הימים 

https://bit.ly/beitHameches2022Pics 

  

    . גולני באתרבביקור מורשת   , הצנחניםותיקי           

  

  . בשיחה עם המח"ט   ,נופש משפחות שכולות באולגה   

 3 -ישיבת הנהלת העמותה התקימה ב 
באתר ההנצחה והמורשת  2022ליולי 

              -:בצומת גולני. בישיבה נדונו
 סטטוס אתר ההנצחה. סטטוס מצפורי גולני,

הנצחה ושיוך נופלים, התנעת היכל נושאי 
שנה למלחמת שלג  40מפגש מפקדים לציון 

 שונות.ו

 ,יום עיון למ"פים בפלוגות הותיקות 
התקיים באתר המורשת וההנצחה ולווה 

בהרצאה של יו"ר העמותה אלוף מיל' משה 
 .קפלן

רס"ן אופק אהרון ז"ל  ורס"ן איתמר אלחרר   
        ז"ל, הנצחו באתר ההנצחה והמורשת .        

 .ז"ל 1480מנין החללים המונצחים עומד על  

 ."מבצע גולני ותיק עם יין עתיק" יצא לדרך 
במסגרת המבצע כל מי שיצטרף לעמותה 

וישלם את דמי החברות השנתיים יזכה בכוס 
  -יין עם לוגו גולני ועוד..  רצ"ב קישור:

wine/-with-golani.co.il/join-https://amuta  

לבוגרי גולני  הפונ הנהלת העמותה 
עמותת בלהצטרף כחברים  ,ולמשפחותיהם

גולני ולסייע לעמותה שפועלת לרווחת חיילי 
                                                         מורשת גולני. הנצחתהחטיבה ו

                  04-6767215טל'  -:שוםיור קשריצירת ל
 אתר העמותהבאו  0900 -1500בין השעות 

                       golani.co.il-https://amuta   

נופש משפחות שכולות של גולני באולגה  
 נדל שיררס"ן ול"ח. -שאורגן ע"י צה"ל ו

קצינת נפגעים חדשה וצוותה ליוו את 
 .המח"ט ברק חירם שוחח איתם .המשפחות

 תמונה רצ"ב

                               

העמותה חדשות  



  

 

  

 לפני...   חודשה גולני

מלחמת ההתשה בגבול ירדן ועם  ,1970 – 1968אוגוסט  
מצרים. חטיבת גולני בפיקוד אל"מ יקותיאל אדם, מאיישת 

מוצבים בבקעת הירדן ובתעלת סואץ ופועלת ללא לאות 
 גבול.בהגנה התקפית הכוללת, פשיטות ומארבים מעבר ל

, מבצע מוביל. חטיבות גולני והצנחנים 1980לאוגוסט  18 
בפיקוד  ,פועלים בדרום לבנון נגד יעדי מחבלים. חטיבת  גולני

 51אל"מ אילן בירן, פושטת על הכפר ארנון. הכח כולל את גד' 
בפיקוד גבי אשכנזי, סיירת בפיקוד גיורא ענבר ושני צוותים 

. הכח פוגע בעשרות מחבלים ומפוצץ בתים, 13 -ו 12גד' מ
   רכבים ומרגמות ובסיום, מתפנה במסוקים.

מבצע צוק איתן, חטיבת גולני  2014אוגוסט  26 -יולי  8 
במבצע ברצועת בהצלחה השתתפה רסאן עליאן בפיקוד אל"מ 
בפיקוד סא"ל ארז אלקבץ, גד'  13געייה. גד' סעזה, בגזרת 

בפיקוד ישראל פרידלר, גדס"ר בפיקוד סא"ל רועי לוי, גד'  51
 12רום, פעלו במרוכז בגזרה הצפונית.  גד' ד יונתן אגוז בפיקו

בפיקוד סא"ל שי סימנטוב פעל במאמץ הדרומי עם ביה"ס 
, בתשתיותיו והמנהרות. למכים. המשימות, פגיעה בחמאס

לוחמים ונפצעו רבים,  16בקרבות הקשים נפלו בחטיבה  
  שנפצע קשה. 12ביניהם המח"ט, שנפצע וחזר לפקד ומג"ד 

סיירת גולני בפיקודו של המבצע טרף קל.  1997אוגוסט  3 
כפור בדרום לבנון -ר אלפמונחתת ממסוקים ליד הכ ,רביב ניר

 מטמינה מטענים ליד בתי מפקדי חיזבלה באזור.ו
 .הגזרה מחבלים, לרבות מפקד 7בלחימה ומהמטענים נהרגו 

 על פעולה זו מעונקים לסיירת ולמפקדה צל"ש אלוף הפיקוד.



  

דנחל חרו  

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 -מסלול מומלץ לטיול:  

הר  לרגליעל שביל גולני  24מקטע מספר 
בית שאן לעין מודע.   מאזור .בנחל חרודו גלבוע

המסלול עובר באזורי הקרבות של החטיבה 
ק"מ.                         12 -במלחמת העצמאות. אורך המסלול כ

  6 -המסלול ניתן לצפיה במפת שביל גולני מס' 
 .3עפולה ובמפת סימון שבילים מס' 

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

                                                               תראבו
                            IHM-Trail-http://bit.ly/Golani  

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



  

  

  
  !איתכם תמיד

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  


