
מרוץ בשביל האור המרוץ החברתי של חברת החשמל
מרוץ חברתי מדן ועד אילת שיוקדש בכל יום לערך חברתי אחר • סדנאות יצירה לילדים עם 
ערכי בטיחות וחיסכון בחשמל והדלקת חנוכייה • "מגבירים את האור": תערוכת אומנות  

במציאות רבודה על מתקני חשמל בירושלים ובתל אביב.

חברת החשמל  תקיים בחג חנוכה הקרוב (9-2 בדצמבר) מרוץ חברתי, זו השנה השנייה, מדן ועד אילת. המרוץ 

ייערך בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים ורשויות מקומיות תחת הכותרת "בשביל האור". 

כאחד,  כולנו  הדורות,  בין  רצים  ירוצו:  ואיתם  למענם  אשר  הישראלית  החברה  את  שמאחדים  הערכים  בין 

האנשים ששומרים עלינו, תרבות, חדשנות, התיישבות ותיירות.

בכל יום מימי חג החנוכה, הציבור הרחב, נציגי עמותות חברתיות ועובדי חברת החשמל ירוצו למען ערך ישראלי 

אחר, במקטע של בין 5-3 קילומטר ליום. הריצה תתקיים בכל יום בשעה 15:00, ובתום כל  מקטע יתקיים אירוע 

הדלקת נרות חגיגי בהשתתפות הרצים, הציבור הרחב, הרשות המקומית המארחת, פעילים חברתיים, בכירי 

חברת החשמל ועובדיה. הרשויות הלוקחות חלק במרוץ: גליל עליון, לב הגליל, חדרה, תל אביב, ירושלים, יישובי 

עוטף עזה ואילת. בין הארגונים המשתתפים: משרד רוה"מ, איחוד והצלה, מרכזי הצעירים, האגודה להתנד�

בות, קק"ל, הרשות לפיתוח הגליל והרשות לפיתוח ירושלים.

הדלקת חנוכייה וסדנאות יצירה לילדים בשיתוף עם הבובות האהובות של ערוץ הופ! 

בקו הסיום של כל מקטע נקיים הפנינג למשפחות וילדים יחד עם ערוץ הופ!" אשר הצטרפו למרוץ. הילדים 

יפגשו את הבובות המוכרות והאהובות של הופ! לצד שקע, תקע ושטקר, כולל סדנאות יצירה לילדים שישלבו 

ערכים של בטיחות וחיסכון בחשמל וטקסי הדלקת נרות חגיגיים.

מאירים את החברה הישראלית



עמק החולה | נר ראשון
נרוץ באגמון החולה למען הרב דוריות. מעבירים את הלפיד 

מדור לדור

 

כרמיאל | נר שני
נרוץ ביער אחיהוד למען ערך ההתנדבות והרב תרבותיות

חדרה | נר שלישי
נרוץ עם כוחות הביטחון בפארק נחל חדרה למען ערך הביטחון. 

בסיום הריצה נקיים אירוע השקה חגיגי למרכז המבקרים 

המחודש של חברת החשמל

ת"א | נר רביעי
נרוץ בטיילת הרברט סמואל בתל אביב-יפו למען  התרבות 

הישראלית . בסיום הריצה נקיים את ההפנינג ביחד עם להקות 

צעירות של מרכזי הצעירים בתחנת הכח רדינג.

 

ירושלים | נר חמישי
נרוץ בעמק הארזים בירושלים למען ערך החדשנות

עוטף עזה | נר שישי
נרוץ בשעה 11:00 ביחד עם תושבי עוטף עזה בצומת גילת למען 

ההתיישבות. בסיום הריצה נקיים הפנינג משפחות בשיתוף עם 

קק"ל סדנאות יצירה, משחקי חשיבה ומופע של הופ! קטנטנים

אילת | נר שמיני
נרוץ בטיילת באילת למען התיירות

 

לפרטים נוספים ולהרשמה למרוץ:
 events.shvoong.co.il/or-iec   |   משרד מעוזים: 073-7060802   |   מעוז: 052-5342299   |   עידן: 052-3849051

דן - אגמון החולה

אופקים - צומת גילת

אילת

ת"א יפו - טיילת ת"א/ רידינג

כרמיאל - יער אחיהוד

חדרה - תחנת אורות רבין

ירושלים - עמק הארזים


