
09:00  -  06:00  | יט' שבט, תש"ף   |  14.2.20  | ו'  יום 
במרוı י˙˜יימו 4 מ˜ˆים:

ח„˘! מ˜ˆה מיוח„ ˘ל 300 מטר למ˘פחו˙ ˆמי"„ (ˆרכים מיוח„ים) – ˘ע˙ זינו˜ 8:35

  www.realtiming.co.il הה˘˙˙פו˙ במ˜ˆים 5 ו- 10 ˜"מ מחייב˙ רי˘ום מו˜„ם ב‡˙ר ■
■ הה˙כנסו˙ ˙חל ב˘עה 6:00 בחניון היכל ה˙רבו˙, ˘„' ‡ליהו סע„ון 87

    www.realtiming.co.il ני˙ן למˆו‡ ‡˙ ר˘ימ˙ המ˜ˆים וה˜ט‚וריו˙ המל‡ה ב‡˙ר ■
■ ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה - ההר˘מה במחיר מיוח„ ב˘לוחו˙ "נפ‚˘ים" מרכזים ˜היל˙יים
■ חיילים פטורים מ˙˘לום. י˘ להיר˘ם וליˆור ˜˘ר במחל˜˙ הספורט - 03-7353565

˘ע˙ זינו˜: 8:30
מ˜ˆה עממי לזכרה ˘ל ה„ר כהן ז"ל

יל„י ב˙י הספר, מורים, הורים ו˙ו˘בים (1.2 ˜”מ)

10 ˜"מ - ˘ע˙ זינו˜ 57:10 ˜"מ - ˘ע˙ זינו˜ 7:00 

בי˘ר‡ל ה‡˙לטי˜ה  ‡י‚ו„  ˘ל  ˙˜ן  ˙ו  עם  מ˙˜יים   ıהמרו ה˘נה  ‚ם 

realtiming.co.ilrealtiming.co.il

מוצרים לבית עד הבית
.co.il
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ביום זה וב˘עו˙ הנ˜ובו˙ לעיל יס‚רו ל˙נוע˙ כלי רכב הרחובו˙, לפי הפירוט הב‡:

.1

.2

-
-

www.my-or.org.il - ר נפ‚˘ים˙‡ | www.oryehuda.muni.il - ר עיריי˙ ‡ור יהו„ה˙‡

זו ה˘נה ה˘מיני˙ ˘‡נו מˆיינים ב‡ור יהו„ה ‡˙ המרוı היו˜ר˙י ˘מ‡פ˘ר לח˘וף ‡˙ העיר 
הלים מכל ה‡רı. ‡ו˙ם מב˜רים מ‚יעים ליום ‡ח„ ל‡ור יהו„ה, מ˙ר˘מים, נהנים  ˘לנו לעו„̃ 

מחווי˙ ספורט ‡„ירה ונ˘‡רים עם טעם טוב ˘ב„רך כלל ‚ורם להם לחזור.
הולכ˙  לנו הו‡ ב„יו˜ כמו יין טוב - מ˘˙בח מ˘נה ל˘נה, ל‡ ר˜ בזכו˙ כמו˙ הרˆים̆   ̆ıהמרו
ו‚„לה, ‡ל‡ בעי˜ר ב˘ל ההי˘‚ים ˘מיטב הספורטים המ˘˙˙פים בו מ˘י‚ים. ב˘נה ˘עברה 
היי˙ה זו ‡לופ˙ ‡ירופה הי˘ר‡לי˙, לונה ˆ'מט‡י-סלפטר ˘˘ברה ‡˙ ה˘י‡ הל‡ומי ב‡ור 

יהו„ה והוסיפה הרבה מ‡ו„ יו˜רה ל˙חרו˙.
מעבר למ˜ˆים לע˘רה וחמי˘ה ˜ילומטרים, ‚ם ה˘נה נרוı כולנו במ˜ˆה העממי ל˘ני 
למי„י ב˙י הספר  ל ה„ר כהן הי"„ יח„ עם בני מ˘פח˙ה וחבריה, וכמובן̇  ˜ילומטרים לזכרה̆ 
 ıו˙ו˘בים ˘מעוניינים להˆטרף לחוויה בל˙י נ˘כח˙. ‡ני מזמינה ‡˙כם ל˜ח˙ חל˜ במרו

לי‡˙ ˘וחטולה˘˙˙ף ביום ח‚ה ˘ל ‡ור יהו„ה.
ר‡˘ העיר

מ˘„רו˙ ‡ליהו סע„ון, בין מור˘˙ יה„ו˙ בבל, ˆומ˙ יה„ו˙ ˜נ„ה, ב˘עו˙ 9:00-6:00.
הנכם מ˙ב˜˘ים ל‡ להחנו˙ ‡˙ רכבכם ב˘„רו˙ ‡ליהו סע„ון החל מיום חמי˘י, 13.2.20  

מ˘עה 16:00 וע„ ליום ˘י˘י, 14.2.20 ב˘עה 9:00.
ב˘עו˙ 8:30-6:15 יס‚רו הרחובו˙ הב‡ים: מ˘ה „יין (מˆומ˙ יה„ו˙ ˜נ„ה וע„ מנחם ב‚ין), 
פריר,  מנחם ב‚ין, י‚‡ל ‡לון, העˆמ‡ו˙ (מˆומ˙ סביון ע„ רחוב יוסף חיים), יוסף חיים, ניˆן,̂ 
יˆח˜ רבין, „ו„ ‡לעזר (מרכז מסחרי), חטיב˙ ‡לכסנ„רוני (בין רחובו˙ „ו„ ‡לעזר 
להעבו„ה), העבו„ה, יה„ו˙ ˜נ„ה (בין רחוב העבו„ה לרחוב ‡רי‡ל ˘רון), ‡רי‡ל ˘רון, 

˘„רו˙ בן פור˙ (ממור˘˙ יה„ו˙ בבל ע„ כיכר ה‚מלים).

.ıכל הרחובו˙ יפ˙חו בה„ר‚ה לפי ה˙˜„מו˙ המרו   
.ıל‡ ˙˙‡פ˘ר נסיע˙ רכבים ברחובו˙ הנ"ל בזמן המרו   

ל˙˘ומ˙ לבכם,

ביום המרוı ל‡ ינ˙נו 
„ו"חו˙ חנייה בכחול-לבן, 

ע„ ה˘עה 9:00.

‡נו מו„ים לכם על ההבנה 
והסבלנו˙, ובטוחים כי 

˙יהנו מחוויה ספורטיבי˙ 
וˆבעוני˙ ב‡ור יהו„ה.
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