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הצבי עיהון טערכוז

 אתר אל לולה שלחצת ייסודי הואאיחע מצדה ערד מרתון צי ח
 בשבילי הפתוח, באוויר ריצה עולמית. מורשת
 המבטיחה הירח, לאור כביש ופיתוי מדבר
 21(מרתון וחצי קייס 11 ריצת צרופה. הנאה
 זריחה לאור המצדה לכורנלות שסיום□ ק״מ)

נפלאה.
 חברת ובהפקת ביוזמת לדרך "וצא חץ הכו

 קונספט באירוע" המתמחה ישראל, מרתון
 ערד עיריית עם יחד הריצה, בעולם ייחודיים

 ומקצה ק״מ r-21.1 מקצים:מקצה שני וכולל
 שנפל ערד עומררובינוביץיבן קיים(ע״ש 11 של

 יצוקה"). "עופרת במבצע
2D ביום מתחילות ש מדברית, חוףה של שעות 

 במפרש החמה, שקיעת ע□ .?6.19£ ה חמישי
 הנמצא 1הנוקדים' ב״כפר הרצים קהילת של

 &06בשעה למצדה, ערד שבין הבקעה בלב
 שתפתח לילית השכטה תתקיים בוקר לפנות

 טקצה ל ש הריצה טסלול יחח. לאור המרוץ את
 ויעבור בערד מצדה במצפור יתחיל ק״מ 21 ה

 יתחיל ק״מ 11ה- ומקצה המצדה לעבר בכב״ש
 עם לילה ריצת על מדובר הנוקדים. מכפר

 וי צפ □ וש בזריחה למצדה להניע צפויים הרצים ר ש כא ים נם פ
 במצדה אורקולי ומייצג זריחה מסיבת עם מפנק □יום להם

למרגלותיה.
 עומר סרן ע״ש של לוכרו השנה נם יתקיים ק״ס 11 מקצה

 את שסיים לאחר בערד. 1964 בשנת נולד עומר ז״ל. ו־ובינוביץ'
השומר1תנוער' בתנועת שימות לשנת עומר תתנדב לומודיו,

 של "אנה" ליחידת התגייס השירות, שנת תום עם הצעיר".
(בשנת יצוקה"י, פרת1"ע במבצע בעזה נפל עומר גולני. חטיבת

 מאוד אהב עומר ביחידה. לוחמי□ צוות מפקד בהיותו )2009
 מדבר באזור חבריו ע□ לטייל הרבה והוא הארץ בנופי לטייל

 עט בשיח חצבאי, שירותו במהלך ילדותו. נוף אזור יהודה,
 ראויה דרך הינה □טוהטיבית פעילות שלדעת! אמר קתב, חבר

המפלים. להנצחת
ערר- יימרוץ מוסר: ישראל מרתון חברת מנסייל פדן עופר

 של המיוחדים הקונספט מאירועי אחר לעוד מצטרף מצדה
וערבי□. תוכן לריצה מעבר המשלב ישראל מרתון הברת

 ת״דינזמתו״ל נם אליו מושך תשנה האירוע
 שהאיחע אמונה בע ונוטע לאזור שמניעי□

 ישווק הבאה שבשנה לבינלאומיוכך יהפוך
.‘אירופה רהב׳ בכל
 "חצי מומר: תמו בן ניסן ערד עיריית ראש

 ספורטיבי אתנר הוא מצדה ערר מרתון
 ועיריית הרבים המשתתפים עטר מרתק

 מרתון לחברת שותפה להיות נאה ערד
 תלק להיותו ועד מצעד?הראשוני□ ישראל

לעצמו. חייב מרתוני□ חובב שכל ורת ממם
 מהמשתתפים ואחת אתד כל מזמין אני

 וליהטת המרוץ די ואת לפני בערר להתארח
 מבחינת הן להציע, לערד שיש מה מכל

בסביבה." וטיולים אטרקציות לינה,

ז D0:7 22:00 27.6.2019 חמישי ז לו״
 מדברי וערב ערכות חלוקת התכנסות,

 פילאטיס 19:30 התקדים, בחוות
 20:3d ו 9:30 מנטבר, דל^ה עם במדבר

 - חיח הופעה 21:00 תכוק־וים. בכפר מדברית ערב ארוחת
 אורות. כיבוי 9D. 22:00 '30 קאברים להקת

 03:20 מרתון, חצי מקצה זינוק 2A 6.2019.03:00 שישי יז1ל
 המצדה. למרגלות זריחה מסיבת 05:00 ק״מ, 11 מקצה זינוק

 hlLpft//: הבית לאתר כנסו והרשמה נוספים לפרטים
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