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מהיר יותר, גדול יותר - והשיא עו

הרי˘ום למ˜ˆים ה˙חרו˙יים - ב‡˙רי העירייה ונפ‚˘ים וב‡˙ר רילטיימינ‚ - www.realtiming.co.il | ה˙כנסו˙ החל 
מ˘עה 6:00 בחניון היכל ה˙רבו˙ - ˘„' ‡ליהו סע„ון 87 | מחיר רי˘ום מיוח„ ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה - ב˘לוחו˙ "נפ‚˘ים" 
03-7353565  - הספורט  במחל˜˙  להיר˘ם  י˘   - חו‚ר  בהˆ‚˙  מ˙˘לום  פטורים  חיילים   | ˜היל˙יים  מרכזים 

יום ו' | 11.2.22 | י' אדר א' תשפ"ב | 6:00 - 9:00

ק"מ5
˘ע˙ זינו˜ 7:00

˘ע˙ זינו˜ 7:15 ק"מ10

(עם ˙ו ˙˜ן ˘ל ‡י‚ו„ ה‡˙לטי˜ה)

המקצים
התחרותיים:

˘ע˙ זינו˜ 8:30
הי"„ כהן  ה„ר  ˘ל  לזכרה  עממי  מ˜ˆה 
"מ) יל„י ביהס, מורים, הורים ו˙ו˘בים (1.2̃ 

ק"מ2

למ˘פחו˙ ˆמי"„ (ˆרכים מיוח„ים) 
˘ע˙ זינו˜ 8:35 מטר300

המקצים העממיים:

realtiming.co.ilrealtiming.co.il



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

אנו מודים לכם על ההבנה והסבלנות ובטוחים כי תיהנו
מחוויה ספורטיבית וצבעונית באור יהודה!

כמה ה˙‚ע‚ענו ל‡ירוע הספורטיבי ה‚„ול ביו˙ר ˘מ˙˜יים ב‡ור יהו„ה וע„ כמה הו‡ 
היה חסר לנו ב˘נ˙ ה˜ורונה כ‡˘ר ˜יימנו ‡ו˙ו במ˙כונ˙ מˆומˆמ˙. ל˘מח˙י הרבה, 
‡נו חוזרים לרוı יח„, לח‚ו‚, ל˘מוח ובעי˜ר ליהנו˙ מחוויה בל˙י נ˘כח˙, כ˘רחובו˙ 
עירנו ייˆבעו במ˘ך ˘לו˘ ˘עו˙ במ‡ו˙ ‡נ˘ים ˘יבˆעו פעילו˙ ספורטיבי˙ מהנה.

מ„ובר ב‡ח„ המרוˆים ה‡יכו˙יים  מ˘נה ל˘נה כמו˙ הרˆים מטפס˙ בזכו˙ העוב„ה̆ 
 ıלל עבו„ו˙ ה˙˘˙י˙ המ˙˜יימו˙ ברחבי העיר, המרו ביו˙ר בי˘ר‡ל. ה˘נה, על ר˜ע̆ 
ו‡יכו˙י לרˆים. הולם  י˙˜יים במסלול מעט ˘ונה, ‡ך „‡‚נו לכך ˘יינ˙ן מענה 

‚ם ה˘נה נרוı ‡˙ המ˜ˆה העממי ל-2 ˜ילומטרים לזכרה ˘ל ה„ר כהן הי"„ יח„ עם 
בני מ˘פח˙ה, חיילי פלו‚˙ ה„ר, ˙למי„י ב˙י הספר ו˙ו˘בים ˘יי˜חו חל˜ במרוı. ‡ני 
יהו„ה. ‡ור  ˘ל  ח‚ה  ביום  ולה˘˙˙ף  ב‡ירוע  חל˜  ל˜ח˙  ‡˙כם  מזמינה 

˘לכם, לי‡˙ ˘וחט, ר‡˘ העיר

מסלול הריצה וסגירת הכבישים במרוץ

יסגרו  ביום זה וב˘עו˙ המפורטו˙ 
לתנועת כלי רכב הרחובו˙ הב‡ים: 
‡ליהו סע„ון, יה„ו˙ ˜נ„ה, העבו„ה, 
המל‡כה, החרו˘˙, ‡רי‡ל ˘רון, בן 

פור˙ ויחז˜‡ל ˜זז

לפי  בה„ר‚ה  יפ˙חו  הרחובו˙  כל 
˙‡פ˘ר נסיע˙  ה˙˜„מו˙ המרוı | ל‡̇ 
רכבים ברחובו˙ הללו בזמן המרוı | ביום 
חנייה  „וחו˙  יינ˙נו  ל‡   ıהמרו

בכחול-לבן ע„ ה˘עה 9:00

מרוץ אור יהודה ה-10
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