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לצדאלפי אזרחים:

^#

לחיבוק
״אנחנוזוכים
גדול מעםישראל״
הלוחמות .״אנחנו מאמינים
בו גם את הטירונים ואתהפלוגות

$DN2$ולכלול$DN2$
לול
החנק בתוך הרצליה עצמה מרוץ נוסף בן חמישה ק׳׳מ שבו הש־
$TS1$השתתפו$TS1$
רותם אליזרו!
חיילים ואזרחים .״ששפלוגות הכשרה ועודלוח־
$TS1$לוחמים$TS1$
$DN2$השתתפו $DN2$כ־
000,5
תתפו
הקהילה במרוץ״ ,הסביר חירם .״גם בשגרה וגם בחירום החטי־
$TS1$החטיבה$TS1$
השתתפו באירוע המרגשהזה״ ,סיפר חירם,
$DN2$לוחמים $DN2$רבים מהחטיבה
מים
״החיילימ רצו לאורך הכביש ,והמון אנשים עצרו
$DN2$החטיבה $DN2$זוכהלחיבוקגדול מעםישראל ,ובעיקר אחרי צוק איתן היה
בה
המשמש מפקד בסים האימון החטיבתי של
גולני ,והוסיף כי כמעט
את המכוניות ,נו&סו להט לשלום וצפרו״ ,סיפר
ולהזמין את האזרחים לרוץ איתנה החוסן
לנו חשוב להכיר תודה
כל המג״דים של החטיבה החומההגיעו במיוחד כדי להשתתף ברי־
$TS1$בריצה$TS1$.
סגן-אלוח ברק חירמעל היום השני של מרוץ
אתמול
$TS1$משרת $TS1$הלאומישלגו מבוסם הרי גם על העורףועל החוסןשלו״.
$DN2$בריצה $DN2$.בעבור חירם עצמו היה זה המרוץ הראשון,״למרות שאני מש־
צה.
גולני .״אנחנו עושים את המרוץ הזה באהבהלמען
והלוחמים ומשתתפי
בסוף הריצה התקיימה עצרת חטיבתית,
בגולני מהיום שהתגייסתי״ .חירם התגייסלסיירת אגוז וצמח
רת
$DN2$משרת$DN2$
המוטיבציה וגם מציג את
לחיילים את
זה גם מגביר
ישראל
המרוץ נהנו מהופעה של להקת ״התקווה ״ .היום צפויה החטיבה
בחטיבה עדלתפקיד מפקד גדוד  51שבו כיהן במבצע צוק איתן.
אהבתנולאזרחי המדינה״.
לדורותיהם .ביום
לירושליםולרוץ יחד עם מפקדיה מהעבר
לאחר מכן עברלבסיס האימון החטיבתי.
לעלות
שיממה קודם לכן גמאו את המסלול מהחרמון עד טב־
$TS1$טבריה$TS1$
לאחר
חיילים שהתגייסו במחזור גיוס רביעי הם צפויים לרדתלבאר־שבע דרך יישובי עוטףעזה,ולק־
$TS1$ולקראת$TS1$
גולני רק
השתתפו במרוץ
גרלני מחיפהלהרצליה במעין מרוץ
חיילי
$DNטבריה $DN2$וחיפה ,רצו אתמול
בעבר
ריה
$DN2$ולקראת $DN2$סוף השבועיגיעוהלוחמים עד לאנדרטתדגל הדיובאילת.
ראת
המשתתפיםולכ־
$TS1$ולכלול$TS1$
מארס ,אולם השנה הוחלט להרחיב אתמעגל
שליחים שבמסגרתוהתחלפו הרצים כל כמה דקות ,ובשעות הערב
שאם עושים משהו ,עושים אותו כמו

שצריך,ולכן רצינולערב

את

