ממרתון התנ״ך ועד המרתון המדברי
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מראש העין לשילה הקדומה .מרתון התנ״ך | צילום :תומו פדו

"וירץ איש-בנימין מהמערכה ,ויבוא שילה ביום
ההוא")שמואל א׳(...
אחת הריצות הראשונות המוזכרות בהיסטוריה
האנושית ,עוד הרבה לפני המיתולוגיה על ה״מרתוף
היווני ,נזכרת בתנ״ך בתחילת ספר שמואל.
בסופה של המלחמה בין ישראל לפלישתים
רץ "איש בנימין" משדה הקרב באבן העזר,
הסמוכה לראש העין ,אל עיר המשכן שילה -
ומבשר לעלי הכהן על הפסד ישראל במלחמה
בה מתים בניו ועל ארון הברית שנלקח.
המרתון אשר ישחזר את ריצת המרתון
הראשונה בהיסטוריה המוזכרת ,כאמור ,בספר
שמואל א' ,יתקיים בחול המועד סוכות  -מראש
העין לשילה הקדומה ,על רקע נופיו הקסומים
והתנ״כיים של חבל בנימין.
מסלול המרתון יתקיים בארבעה מקצים:
מרתון מלא  42.2 -ק״מ מראש העין לשילה -
זינוק מאגם ראש העין)טיילת צלילי המוזיקה(.
מקצה חצי מרתון  21.1 -ק״מ מראש העין
לאוניברסיטת אריאל.
מקצה  15ק״מ  -מאוניברסיטת אריאל לשי
לה הקדומה.
מקצה  5ק״מ ־ סובב אתר שילה הקדומה.
 ,21.10.16ניהול והפקה :חברת מרתון ישראל.
לפרטים נוספיםwww.bib16marathon.co.il :

באילת יתקיים בחודש הבא המרתון המדברי
הבינלאומי ,בו ירוצו אלפי משתתפים לאורך 42.2
ק״מ במסלול מדברי פראי.

המרתון המדברי מביא איתו אלפי□ -
מהארץ ומרחבי העולם  -אשר נוהרים אליו
כדי לכבוש את המדבר במסלול שנחשב לאחד
המאתגרים והמרגשים בעולם ,אשר עובר
בנופי מדבר פראיים ומרהיבים .המרוץ מספק
לרצים חוויית ריצה מיוחדת במינה  -מפגש
ישיר ובלתי אמצעי עם המדבר והטבע :עליות
תלולות ,גבעות וערוצי נחל ,נוף צבעוני וייחו 
די שמשתנה בכל קילומטר .בלי כבישים ,בלי
גשרים ומעברים  -רק הרצים והמדבר.
למרוץ ארבעה מסלולים 5 :ק״מ 10 ,ק״מ,
חצי מרתון 21.1 ,ק״מ ,וגולת הכותרת  -מרתון
מדברי שלם 42.2 ,ק׳׳מ .משתתפי המרתון יח 
נקו ממפרץ השמש בטיילת הרודס ,ומשם
ירוצו לכיוון פארק הצפרות של אילת וארץ
החרדונים שבערבה .לאחר קטע ריצה לאורך
נחל רודד עם עליות מתגלגלות ,יגיעו הרצים
לקטע ריצה במגמת עלייה בערוץ נחל נטפים,
כאשר חלק נכבד מהעלייה מתבצע בתוואי
של חלוקי אבנים ,המקשה על הריצה .אחרי
שיעברו אותו ,יגיעו לנקודה הגבוהה במסלול
) 286מ׳( ,שנמצאת בק״מ ה ,21-בהרי אילת
־ אמצע המסלול .מכאן הריצה ממשיכה
ומתקרבת לקו הסיום ,בחזרה לאזור המלו 
נות ,דרך נחל שחורת ,נחל עמרם וציר הנפט
ועד לפארק הצפרות .שער הסיום יחכה על
הטיילת ליד מלון הרודס.
המרתון מתקיים זו השנה השישית ביוזמת
עיריית אילת ,התאגיד העירוני לתיירות אילת
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מרתון מדברי ן צילום :תומר פ־ו

וחברת מרתון ישראל ,ובתמיכתם של משרד
התיירות ומשרד התרבות והספורט.
 ,18.11.16לפרטים והרשתה.www.desertrun.co.il :
פרטים על האירועים לקהל הרחב האפשרויות
לינה ובילוי אפשר למצוא באתר תאגיד התיירות
העירוניwww.redseaeilat.com :

