
מירוץ

של שעות 20
מדברית חוויה

 ערד־מצדה מרתון בחצי
 עד הירח לאור ירוצו המשתתפים

מצדה העולמית המורשת לאתר

ייחו אירוע הוא ערד־מצדה מרתון חצי
 מורשת אתר אל לילה ריצת של די

 מדברית, חוויה של שעות 20 עולמית,
׳מר חברת ומפיקה יוזמת המירוץ את
 קונספט באירועי המתמחה ישראל׳ תון

 עיריית עם ביהד הריצה בתחום ייחודיים
 של מקצה מקצים: שני כולל והוא ערד,
 האירוע ק״מ. 11 של ומקצה ק״מ 21.1

 שבלב הנוקדים בכפר במפגש מתחיל
 למצדה. ערד בין הבקעה,
 המרתון חצי מקצה של הריצה מסלול
 ויעבור בערד מצדה במצפור מתחיל
 11 של המקצה מצדה. לעבר בכביש

 משתתפי הנוקדים. מכפר מתחיל ק״מ
 להגיע וצפויים פנסים עם ירוצו המירוץ
 ממסיבת ייהנו הם שם בזריחה, למצדה
 ולמרג־ במצדה אורקולי מייצג זריחה

לותיה.
 הוא במירוץ ק״מ 11 מקצה השנה גם

 רבי- ז״ל. רבינוביץ׳ עומר של לזכרו
 לאחר בערד. 1985 בשנת נולד נוביץ׳
 שירות לשנת התנדב לימודיו את שסיים

 כך ואחר הצעיר השומר הנוער בתנועת
 גול- חטיבת של אגוז ליחידת התגייס

 2009 בשנת בעזה נפל רבינוביץ׳ ני.
 מפקד בהיותו יצוקה׳ 'עופרת במבצע

 אהב רבינוביץ׳ ביחידה. לוחמים צוות
 לטייל והרבה הארץ בנופי לטייל מאוד

 נוף אזור יהודה, מדבר באזור חבריו עם
 בשיח הצבאי, שירותו במהלך ילדותו.

 פעילות שלדעתו אמר קרוב, חבר עם
 להנצחת ראויה דרך היא ספורטיבית

הנופלים.
 פדן, עופר ישראל׳, ׳מרתון הברת מנכ״ל

 גם אליו מושך השנה "האירוע כי ציין
 ונוטע לאזור שמגיעים מהו״ל תיירים

 לבינלאומי, יהפוך שהאירוע אמונה בנו
 רחבי בכל ישווק הוא הבאה שבשנה כך

אירופה".
 כי אמר חמו, בן ניסן ערד, עיריית ראש

לח שותפה להיות גאה ערד "עיריית
 הראשונים מצעדיו ישראל מרתון ברת
 הובב שכל ממסורת חלק להיותו ועד

 לעצמו". חייב מרתונים
 22:00-17:00 שעות ),27.6(חמישי יום

ער חלוקת הנוקדים. כפר התכנסות,
 הנוקדים כחוות מדכרי וערם כות

 ארוחת מדכרי, פילרטיס שיעור הכולל
 קאכרים. להקת של חיה והופעה ערם
 זינוק 03:00 שעה ),28.6(שישי יום

 זינוק 03:20 שעה מרתון, הצי מקצה
 מסיכת 05:00 שעה ק״מ, 11 מקצה
המצדה. למרגלות זריחה

 עול לזכרו יתקיים במירוץ ק״ח 11 מקצה
□דר תומר צילום: | ז״ל רובינוביץ׳ עומר


