מרוץ האקלים מגלזגו לשארם א-שייח
מהו המרוץ?
 38ימים של ריצה ללא הפסקה 24 ,שעות ביממה ,ולאורך כ 7,800-ק"מ,
מגלזגו שבסקוטלנד לשארם א-שייח שבמצרים.

למה דווקא מגלזגו לשארם א-שייח?
מדי שנה מתכנסת ועידת אקלים של האו"ם ,בהשתתפות מנהיגי מדינות,
כדי לדון בהתמודדות עם שינויי האקלים .את הוועידה האחרונה אירחה גלזגו
והוועידה הקרובה תתקיים בנובמבר בשארם א‑שייח.

מה מטרת המרוץ?
לשאת מסר ממנהיגי המחר – בני נוער ותלמידים – למנהיגים של היום ,בנוגע
לחומרת משבר האקלים ולצורך הקריטי לפעול בדחיפות.

מה הולך לקרות?
יותר מ 250,000-אנשים מכל הגילים יעבירו את השרביט מסקוטלנד למצרים ,ובתוכו
יוטמן מסר למנהיגי העולם .השרביט יועבר בריצה ,ברכיבה על אופניים ודרך הים.
המסר יחשף בפני מנהיגי העולם באירוע מתוקשר שיתקיים בועידת האקלים בשארם
א-שייח.

מי הולך להשתתף?
כל מי שרק רוצה .בכל מדינה ומדינה ישתתפו רצים ורוכבי אופניים מקומיים והמרוץ
יהיה פתוח לכל אדם שגילו  18ומעלה או לקטינים בליווי מבוגר אחראי .בבוא הזמן
תיפתח ההרשמה לציבור הרחב .תלמידים ובני נוער ישלתבו במרוץ באמצעות
המסגרות החינוכיות שבהן הם לומדים והם יוכלו לרוץ עם שרביט זהה לשרביט הראשי.

מתי זה יקרה?
הריצה תוזנק ב 30-בספטמבר  2022והיא תחלוף על פני  18מדינות.
בישראל היא תעבור בשבוע הראשון של חודש נובמבר וקטע המסלול בישראל
יארך כשלוש יממות.

איפה כל זה יקרה?
המרוץ יעבור לכל אורך הארץ ,מראש הנקרה ועד אילת ,בין היתר באתרים הנמצאים
בסיכון גבוה עקב שינויי האקלים ,באתרים שלהם השפעה שלילית על משבר האקלים
ובאתרים המציגים פתרונות למשבר .הוא יאפשר לחשוף את אתרי התיירות של
ישראל וישולבו בו פעילויות חינוך סביבתי.

לאיזה חשיפה יזכה האירוע?
האירוע יזכה לחשיפה תקשורתית בינלאומית נרחבת .הוא יאפשר לחשוף את ישראל
בפני העולם .מכיוון שמעבר השרביט ישראל יתבצע בסמוך להשקת ועידת האקלים,
יעורר קטע המרוץ העובר בישראל תשומת לב תקשורתית נרחבת.

מי אחראי על כל זה?
המרוץ מאורגן על ידי  - The World Relayגוף בינלאומי המתמחה בקיום אירועי
ריצה המוניים  -בשיתוף ארגון  - FEEארגון בינלאומי ללא מטרות רווח העוסק בחינוך
סביבתי ,ועמותת אקואושן .האחריות על הארגון הלוגיסטי ,לרבות על גיוס הרצים
והרוכבים ,היא בידי הגוף המארגן ,בעוד אקואושן אחראית על קביעת המסלול
בישראל ,על הנושאים שיועלו במהלך המרוץ ועל רתימת השותפים המקומיים.
הארגונים השותפים בישראל יוזמנו לקחת חלק פעיל בקביעת התכנים ובהפצתם.
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לאומי אשקלון ,העיר העתיקה של
באר שבע ,שדה בוקר ,מכתש רמון,
פארק תמנע ,אילת ,מתקני התפלה,
תחנות כוח ,שדות סולריים ,שפכי
נחלים ועוד
חופי דגל כחול :מעכו עד אילת
מעבר סמוך לשמורות טבע ימיות
מעבר לאורך שביל ישראל
מעבר לאורך שביל הים
ערים מרכזיות לאורך המסלול:
נהריה ,עכו ,חיפה ,חדרה ,נתניה,
הרצליה ,תל אביב-יפו ,בת ים,
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לחצו כאן למפה האינטראקטיבית

שרביט המרוץ
השרביט יהיה עשוי מחומרים ממוחזרים בלבד
התקן  GPSכדי לעקוב אחר מיקום השרביט בכל רגע נתון
תאורה סולרית שמתחלפת בעת מסירת השרביט
תא סגור ,שייפתח בוועידת האקלים ,ובו יהיה המסר למען העתיד

במרוץ יושם דגש מיוחד על הפחתת טביעת הרגל הפחמנית
שימוש ברכבים חשמליים וללא טיסות
לא יחולקו חולצות לרצים והם יביאו את החולצות עימם
הימנעות משימוש בציוד או שימוש בחומרים ממוחזרים ככל הניתן
עידוד הרצים לאסוף פסולת בזמן הריצה

השתתפות מערכת החינוך בישראל
ב ,3/11-כשהריצה תחלוף בישראל ,יתקיים בכל המדינות המשתתפות
במרוץ "יום בתי הספר".
לקראת "יום בתי הספר" תועבר תוכנית חינוכית בעברית ובערבית לכל הגילים.
במהלך היום ייקראו התלמידים לקחת חלק פעיל למען העלאת המודעות למשבר
האקלים.
במסגרת המרוץ התלמידים ישתתפו בימי פעילות מגוונים בנושא שינויי אקלים
ויהנו ממערכי שיעורים מרתקים ,מלמדים וחשובים ,כמו כן ,התלמידים יצפו
בלמעלה מ 20-סרטונים בנושא שמירה על הסביבה שהופקו במיוחד עבור המרוץ.
ההשתתפות בריצה עצמה מוגבלת לגיל  18ומעלה.
השרביט המשני ינדוד בין בתי הספר השונים ,לאורך כל הארץ ,והוא יאפשר
למאות אלפי תלמידים מכל הגילים ומכל המגזרים לקחת חלק באירוע.
בהעברת השרביט יעלו נושאים בעלי עניין אקולוגי ,היסטורי ,ארכיאולוגי ,תרבותי
וגיאוגרפי ,הקשורים למקום ההעברה ,ויינתן הדגש על הקשר בין האדם לסביבה.
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