
ולאורך כ-7,800 ק"מ, ימים של ריצה ללא הפסקה, 24 שעות ביממה,   38
יח שבמצרים. מגלזגו שבסקוטלנד לשארם א-שי

נות,  גי מדי ועידת אקלים של האו"ם, בהשתתפות מנהי מדי שנה מתכנסת 
ועידה האחרונה אירחה גלזגו י האקלים. את הו י נו ן בהתמודדות עם שי כדי לדו

יח. ים בנובמבר בשארם א‑שי ועידה הקרובה תתקי והו

ום, בנוגע גי המחר – בני נוער ותלמידים – למנהיגים של הי לשאת מסר ממנהי
ולצורך הקריטי לפעול בדחיפות. לחומרת משבר האקלים 

נות.  והיא תחלוף על פני 18 מדי הריצה תוזנק ב-30 בספטמבר 2022 
ן של חודש נובמבר וקטע המסלול בישראל בישראל היא תעבור בשבוע הראשו

יארך כשלוש יממות.

ובתוכו יעבירו את השרביט מסקוטלנד למצרים,  יותר מ-250,000 אנשים מכל הגילים 
ים ודרך הים. ועבר בריצה, ברכיבה על אופני י גי העולם. השרביט  יוטמן מסר למנהי

ים בועידת האקלים בשארם גי העולם באירוע מתוקשר שיתקי המסר יחשף בפני מנהי
יח. א-שי

ן היתר באתרים הנמצאים ועד אילת, בי יעבור לכל אורך הארץ, מראש הנקרה  המרוץ 
י האקלים, באתרים שלהם השפעה שלילית על משבר האקלים י נו ן גבוה עקב שי בסיכו

ירות של ובאתרים המציגים פתרונות למשבר. הוא יאפשר לחשוף את אתרי התי
. נוך סביבתי ות חי י ישולבו בו פעילו ו ישראל 

ים והמרוץ ים מקומי ורוכבי אופני כל מי שרק רוצה. בכל מדינה ומדינה ישתתפו רצים 
. בבוא הזמן י מבוגר אחראי ו ו נים בלי יהיה פתוח לכל אדם שגילו 18 ומעלה או לקטי

ובני נוער ישלתבו במרוץ באמצעות תיפתח ההרשמה לציבור הרחב. תלמידים 
. וכלו לרוץ עם שרביט זהה לשרביט הראשי י ות שבהן הם לומדים והם  נוכי המסגרות החי

 

מהו המרוץ?

מה מטרת המרוץ?

מה הולך לקרות?

מתי זה יקרה?

מי הולך להשתתף?

איפה כל זה יקרה?

למה דווקא מגלזגו לשארם א-שייח?

יזכה האירוע? לאיזה חשיפה 

א-שייח לשארם  מגלזגו  האקלים  מרוץ 

יזכה לחשיפה תקשורתית בינלאומית נרחבת. הוא יאפשר לחשוף את ישראל האירוע 
ועידת האקלים, ן שמעבר השרביט ישראל יתבצע בסמוך להשקת  ו ו בפני העולם. מכי

יעורר קטע המרוץ העובר בישראל תשומת לב תקשורתית נרחבת. 

מי אחראי על כל זה?

ום אירועי ידי The World Relay - גוף בינלאומי המתמחה בקי המרוץ מאורגן על 
וח העוסק בחינוך ן בינלאומי ללא מטרות רו ן FEE - ארגו ים - בשיתוף ארגו ני ריצה המו

וס הרצים גי , לרבות על  ן הלוגיסטי ות על הארגו . האחרי , ועמותת אקואושן סביבתי
, בעוד אקואושן אחראית על קביעת המסלול והרוכבים, היא בידי הגוף המארגן
ים. ועל רתימת השותפים המקומי ועלו במהלך המרוץ  בישראל, על הנושאים שי

וזמנו לקחת חלק פעיל בקביעת התכנים ובהפצתם. י הארגונים השותפים בישראל 
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576 ק"מ מראש הנקרה עד אילת,
ולאורך ן  לאורך חופי הים התיכו

הנגב והערבה
54 מקטעי ריצה

ות מקומיות י 35 רשו
ן הגעה לישראל דרך הים מקפריסי

ית הגבול למצרים דרך מעבר חצי
טאבה

יעבור ן שהמרוץ  י אתרים בעלי עני
בהם או סמוך להם: 

עכו העתיקה, הגנים הבהאיים
יגים בחיפה, מבצר עתלית, כפר הדי
יסר א-זרקא, קיסריה העתיקה, בג'

, גן יפו פארק נחל חדרה, נמל 
, העיר העתיקה של ן לאומי אשקלו

, ן באר שבע, שדה בוקר, מכתש רמו
פארק תמנע, אילת, מתקני התפלה,

ים, שפכי תחנות כוח, שדות סולרי
ועוד נחלים 

חופי דגל כחול: מעכו עד אילת
ימיות מעבר סמוך לשמורות טבע 

מעבר לאורך שביל ישראל
מעבר לאורך שביל הים

ות לאורך המסלול: ערים מרכזי
, חיפה, חדרה, נתניה, נהריה, עכו

ים, , בת  הרצליה, תל אביב-יפו
, באר ן , אשדוד, אשקלו ן ו ן לצי ראשו

שבע, אילת

המסלול בישראל

לחצו כאן למפה האינטראקטיבית

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RZkJfSCcLNk3huB8SJsty0O0dFu_67xx&ll=31.00882300016606%2C36.844019957177835&z=8


FEE ן ארגו
ות מקומיות י רשו

ות החוף י פורום רשו
ן המקומי  מרכז השלטו

ן האזורי מרכז השלטו
ני חברה אזרחית  ארגו

משרדי ממשלה 
ות זרות י שגרירו

ים בכל המדינות המשתתפות ב-3/11, כשהריצה תחלוף בישראל, יתקי
ום בתי הספר". "י במרוץ 

נוכית בעברית ובערבית לכל הגילים. ום בתי הספר" תועבר תוכנית חי "י לקראת 
ייקראו התלמידים לקחת חלק פעיל למען העלאת המודעות למשבר ום  במהלך הי

האקלים.
י אקלים י נו נים בנושא שי ו במסגרת המרוץ התלמידים ישתתפו בימי פעילות מגו

יצפו , התלמידים  יהנו ממערכי שיעורים מרתקים, מלמדים וחשובים, כמו כן ו
וחד עבור המרוץ. נים בנושא שמירה על הסביבה שהופקו במי בלמעלה מ-20 סרטו

ההשתתפות בריצה עצמה מוגבלת לגיל 18 ומעלה. 
והוא יאפשר נים, לאורך כל הארץ,  ן בתי הספר השו ינדוד בי השרביט המשני 

למאות אלפי תלמידים מכל הגילים ומכל המגזרים לקחת חלק באירוע.
, תרבותי גי , ארכיאולו , היסטורי גי ן אקולו י יעלו נושאים בעלי עני בהעברת השרביט 
ן האדם לסביבה. ינתן הדגש על הקשר בי י ו , הקשורים למקום ההעברה,  וגיאוגרפי

י מחומרים ממוחזרים בלבד יהיה עשו השרביט 
התקן GPS כדי לעקוב אחר מיקום השרביט בכל רגע נתון

תאורה סולרית שמתחלפת בעת מסירת השרביט
יהיה המסר למען העתיד ובו  ועידת האקלים,  תא סגור, שייפתח בו

 
 

וללא טיסות ים  שימוש ברכבים חשמלי

יביאו את החולצות עימם יחולקו חולצות לרצים והם  לא 
וד או שימוש בחומרים ממוחזרים ככל הניתן הימנעות משימוש בצי

עידוד הרצים לאסוף פסולת בזמן הריצה
 

שותפים

השתתפות מערכת החינוך בישראל

שרביט המרוץ

יושם דגש מיוחד על הפחתת טביעת הרגל הפחמנית במרוץ 


