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רמת הגולן
מסלול מים בגולן
מאת :עידו בר-תנא

רמה :בינונית ,אורך המסלול 15 :ק"מ ,זמן 6-7 :שעות ,עונה :קיץ ,מפת
ס"ש :חרמון ,גולן ואצבע הגליל ).(1
נקודת ההתארגנות בתחנת הדלק של צומת מחניים ,הנמצאת על כביש
 90בדרך לקרית שמונה .למאורגנים – כדאי להשאיר רכב איסוף בגשר הפקק
שממזרח ולחסוך לרוכבים  10ק"מ של עלייה באספלט.

תחילת המסלול בנסיעה בשביל היוצא מתחנת הדלק צפונה מקיבוץ מחניים ,במקביל לכביש .השביל יורד מהר מאוד
לנחל ערוצי  -נחל מחניים .רוכבים בערוץ מזרחה עד שהוא נפתח לשדות של קיבוץ גדות ,וממשיכים בשביל החוצה את השדות.
אם השביל רטוב מממטרה תועה וטועה – מחכה לכם נסיעה שתראה לכם כמה הקליפסים לא שווים הרבה בבוץ .השביל
מסתיים סמוך לכביש גדות-גונן .אם בא לכם לעשות רכיבת כביש לניקוי הבוץ – רוכבים צפונה על כביש זה .אם לא – ישנה דרך
עפר ממזרח לכביש .בכל מקרה ,ממשיכים צפונה עד גשר הפקק ,שם חובר השביל לכביש .רוכבים צפונה בכביש המוצל על ידי
שדרות ארוכות של אקליפטוסים ,ששימשו כמסתור מפני צלפים סוריים עד שנכבשה הרמה.
נפנה ימינה לשמורת עין טינה המשולטת ונתחיל בטיפוס מאומץ למעין עין טינה .נגיע מיוזעים ומתנשפים – אך שם מחכה לנו
פינת גן עדן :מעיין ובריכה לטבול בהם את נפשנו המיוזעת ,ואפילו מפלונצ'יק ,למתעקשים על מקלחת כהלכתה .זהו זמן מצוין
להירגע לפני מאמץ טיפוס נוסף .גם סיבוב על הוופלים לא יזיק – אם כי מוקדם קצת לקפה.
מעין טינה ממשיך שביל העולה מעלה לחורבת מסטרה  -כפר סורי שנהרס וננטש .ניתן לראות את שרידי המבנים ,וחדי העין
יבחינו גם בשרידי בוסתן .אנו נמשיך במה שמכונה "שביל הכפרים הסוריים" ,שחיבר בימים עברו מצפון לדרום סדרה של
כפרים ששכנו על צלע רמת הגולן .ניקח אותו דרומה ,ומכאן ואילך נוכל לצפות בעמק החולה במלוא הדרו ,ונבין את משמעות
השליטה הסורית ברמת הגולן.
לאחר כקילומטר חוצה השביל את ערוץ נחל שוח .החצייה תלולה ביותר ,דרך כמה מצוקים ומדרגות )זהירות!( .קצת אחרי
היציאה משוח מתחיל השביל להיות מרוצף אבנים וחלוקי נחל .זהו מבחן עליון למזלגות ,לשלדות ולנשמה ,שכן כולם עוברות
סדרה בלתי פוסקת של רעידות ,במיוחד אם תתעקשו להרביץ את השביל הזה – והוא אכן בנוי לכך.
סיום השביל בכפר נוסף – חורבת דבורה .משם נכוון אופנינו לבריכת הקצינים של נחל גלבון ,הנמצאת בהמשך השביל .בריכת
הקצינים מקורה בבריכה סורית ואולי בריטית – לא ברור – אך מיקומה נאה והיא מהווה נקודה מצוינת לנוח קצת מתלאות
הדרך ולשלוף את ערכת הקפה האולטרה-קומפקטית לאופני הרים שטולטלה מתחת לאוכף ,להעביר חוויות על סדרת החינוך
שעבר המזלג ,וליהנות מהקרירות של מי הבריכה.
מבריכת הקצינים יורד שביל מסומן אדום בתלילות חזרה לגשר הפקק .המאורגנים יביאו את שאר המכוניות ,ולאחרים מצפה
עליה מעצבנת של  10ק"מ על כביש אספלט ,שבושל כל היום ,חזרה לצומת מחניים.
לאחר כל הוצאת האנרגיה הזו – ניתן למלא את החסר באחת מהמסעדות היפות והטובות של ראש פינה הקרובה .מסעדת
"לבנון" טובה בקטע האוכל המזרחי ,ומסעדת "ג'עוני" ליד בנק הפועלים מיוחדת מאוד )שם נותנים לאורחים לפתור חידות
ופאזלים עד שהאוכל מגיע .פתרונות בית ספר  -אצל המלצריות(.

סובב ירדן הררי – נחל משושים
מאת :בני יעקבי

רמה :בינונית ,אורך המסלול 38 :ק"מ ,זמן 7 :שעות ,שעה :מוקדם
בבוקר ,מפת ס"ש :חרמון ,גולן ואצבע הגליל ).(1
תחילת המסלול בצומת יהודיה .מחנים את הרכבים ומתארגנים ליד פונדק
משושים.
נצא מפונדק משושים מערבה לכיוון גשר אריק ,כאשר את החצייה נעשה
על הגשר הישן .מיד בסוף הגשר  -ירידה ימינה לכיוון צפון .כ 30-מטר לאחר הירידה מהכביש נפנה בדרך עפר המטפסת בכיוון
כללי צפון .בדרך זו מצפה לנו טיפוס בדרך טרשית באורך של כ 1,700-מטר .במהלך הטיפוס נחצה קו מתח גבוה .הטיפוס
יסתיים במעבר גדר והתחברות לדרך המסומנת באדום .נפנה בדרך זו ימינה )צפונה( ונמשיך בה עד גשר הדודות ההרוס.
מגשר הדודות נטפס בכביש )קצת תלול( עד כרכום .שם ,ליד שולחנות אבן של קק"ל ,נצפה לכיוון בקעת הבטיחה ונתרענן
בחטיף איזוטוני .עד כאן סיימנו כ 9.5-ק"מ ,הקשים במסלול .לאחר שהשבנו את נפשנו נרכב צפונה בדרך הירדן ההררי
)מסומנת אדום(  6.5ק"מ עד חורשת אקליפטוסים ,שם נמצא שביל עם סימון שבילים שחור שיוריד אותנו לירדן לגשר כפר
הנשיא .זהירות ליד מעבירי הצינור מתחת מעבר הבטון  -הם כבר גבו את שלהם.
לאחר רחיצת פנים נטפס מעלה )טיפוס אחרון במסלול( לרמת הגולן .בסוף הטיפוס השלישי ,לאחר מעבר צריפים הרוסים,
נראה פנייה ימינה )דרומה( מהציר הראשי .אם נפנה ימינה נגיע לאחר  2.2ק"מ בדרך טרשית ברורה לפנייה המוסדרת לבריכת
המשושים ,על כביש פארק הירדן  -בית המכס .אנו נמשיך במעלה )למשושים עוד נגיע רעננים( וניצמד לצד החיצוני של הבסיס
הצבאי שיופיע מולנו )רפואה(  -נמשיך עם דרכי העפר ונתברבר במטעים של אלרום .כשהכיוון צפון מולנו ,נראה בריכות דגים
וחורשות אקליפטוסים .בתוך חורשות אלו שבדיוק ממזרח לבריכות הדגים מיועדות פנינו .שם מסתתרת בריכת קצינים לא כל
כך ידועה ויפיפייה  -בריכת אל-עלמיין .בריכה זו דומה לאחותה בג'ילבון .פה ננוח ,נקרר פחית שתייה ,נקרר את עצמנו ,נכין
קפה כדבעי ונשתה תוך רחצה במים הקרים.
לאחר שהשבנו את נפשנו נגלוש בכביש לכיוון דרום .לפני בריכת מקורות נפנה בדרך המשולטת בבירור לכיוון בריכת
המשושים .לאחר שנעמוד בעיון על תופעת המשושים והמחומשים )פריזמות הנוצרות בעת התגבשות הלבה( נרד בדרך עפר
טרשית .דרך זו מסומנת בסימון שבילים ירוק או שחור והיא מגיע עד לכביש צומת יהודיה-צומת בית ציידה .בכביש נפנה
מזרחה )שמאלה( לצומת יהודיה  -שם ממתין רכבנו.
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כמה עובדות על פנימיות
בכדי להפחית את הסיכוי ל"פנצ'רים" יש להצטייד בפנימיות עם חומר אטימה ולהתקינן לפני הטיול .קחו אתכם פנימיות
חליפיות ,סט מדבקות ,חולצי צמיג ,מפתח שרשרת ומשאבה.
האם שטר כסף יוכל להועיל גם בשטח? במקרה של קרע בצמיג ,ניתן לפרוס את השטר מצידו הפנימי של הקרע ,וכך
הפנימית לא תתפוצץ בעת הניפוח.
ניפוח של פנימית מעבר לתחום המומלץ יגרום לדופן הפנימית להיות דקה מן המתוכנן ולכן באופן תאורטי קלה יותר
לפנצ'ור.
גם חברים משלמים על פנימיות ,לקחת? תדאג גם להחזיר גם אם אמרו לך שאתה לא צריך.

על ציר הנפט
מאת :שוקי פ.

רמה :קלה ,אורך המסלול 32 :ק"מ ,זמן 2-3 :שעות ,עונה :כל השנה,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :חרמון ,גולן ואצבע הגליל ) .(1הערה :הרכיבה
באזור רק בסופ"ש ,מאחר שהמסלול עובר בשטחי אש.
מגיעים לכניסה למושב רמת מגשימים )דרך כביש  (96ומחנים את הרכב.
יוצאים בכביש הישן שעובר מדרום לרמת מגשימים וממשיכים בו עד תל
סאקי .מול תל סאקי פונים ימינה לציר הנפט .הדרך טובה ונוחה ,ובחורף היא
מוצפת במספר נקודות .נוסעים צפונה בעליה מתונה ומתמשכת )סך הכל כ 200-מטרים( ,חולפים על פני יהונתן )ממערב לציר(
ומגיעים לצומת  ,Tשם פונים לדרום-מזרח ,לכיוון תל פארס המשקיף מלמעלה .יורדים בכביש עד לצומת נוסף ,שם פונים ימינה
לכיוון דרום .משם ממשיכים ישר עד הרכב.
אופציה נוספת :במקום להגיע חזרה לתל סאקי ,פונים ימינה כ 8-קילומטרים אחרי הצומת הנ"ל לדרך שהופכת להיות דרך
רומית ,ומתחברת לכביש רמג"ש-קצרין.
הערות :המסלול נמצא באזור גבול ולא מומלץ לרכיבת לילה .בשעות הבוקר ואחר הצהריים יש סיכוי טוב לראות את חיי הטבע
העשירים )צבאים ,שועלים ,זאבים ועוד( של האזור .סעו לאט והיו קשובים.

מילה מהטוקבקיסטים:
הנסיעה באיזור רק בסופ"ש ,מפני שהמסלול עובר בשטחי אש!!!

סכנות אורבות בשטח
 .1רכיבת שטח ללא שותף עלולה להיות מסוכנת .אם בכל זאת לא הצלחת להתאפק ויצאת לבד ,יש להשאיר את פרטי המסלול
ושעת היציאה אצל חבר ואין לבצע שינויים במסלול .קסדה ,מים ,טלפון סלולרי וציוד תיקון בסיסי הם חובה.
 .2אופניים לא מתוחזקים הם מסוכנים .הם יתקלקלו ,יפגמו בחוויה שלך ושל חבריך ועם מעט יותר מזל רע יגרמו אף לפציעה.
 .3גם בטיול לא משאירים פצועים בשטח .יש לדאוג למלווה אחד או יותר גם אם המרחק חזרה לנקודת היציאה נראה קצר.

הגליל העליון
צוק מנרה לעצלנים
מאת :שחר שטייף

רמה :בינונית ,אורך המסלול 18 :ק"מ ,זמן 1.5-2.5 :שעות ,עונה :כל
השנה ,מפת ס"ש :חרמון ,גולן ואצבע הגליל ).(1
אתר רכבל צוק מנרה )התחתון( נמצא על כביש  ,90ממש לפני הכניסה
הדרומית לקרית שמונה .יש שילוט וחניה מסודרת.
מסלול לעצלנים אמרתי? את מרבית הטיפוס נעשה ברכבל הארוך ביותר
במזרח התיכון .אפילו לנווט לא יהיה קשה מדי ,מפני שהמסלול ממנרה למטה
משולט ,ברובו ,על ידי קק"ל ו"איזי ריידר" .לאחר שהתמקמנו בחניון הרכבל ,ניגשים לקופה עם האופניים וקונים כרטיס בכיוון
אחד.
בימים עמוסים ,סביר שהקופאים והסדרנים לא ישמחו לראות רוכבי אופניים תופסים מקום יקר בקרון שיכול להכיל  8נוסעים
באופן רגיל )אבל לדעתי ,לא יותר משני זוגות אופניים על רוכביהם(.
אחרי  10דקות של טיפוס אנחנו נמצאים במנרה והזיעה הקרה שעל גופנו ,כמו גם הדופק הגבוה ,לא מעידים על המאמץ
ש)לא( השקענו בעלייה אלא דווקא על מורך לבבנו מהיותנו תלויים על כבל דק ) 2אינטש( בין שמים וארץ.
יוצאים מתחנת הרכבל העליון ופונים מיד שמאלה )דרומה( לכיוון מגרש החניה .קסדות ,כפפות ,בדיקת בלמים אחרונה )נצטרך
אותם היום( ולדרך! אחרי כ 200-מטר פניה שמאלה לכיוון מצפור ומיד ימינה לדרך אש המתפתלת ,תוך עליות וירידות ,לאורך
קו הרכס ממזרח לכביש הצפון .אחרי כ 2.5-ק"מ הדרך מתחברת לכביש הצפון ,עליו נרכב דרומה כ 500-מטר עד שהדרך
שוב מתפצלת שמאלה מהכביש )אם פספסתם את הפנייה – לא נורא .אפשר להמשיך על הכביש עוד  2.5ק"מ(.
לאחר  2ק"מ של רכיבה על שאריות התוואי ישן של כביש הצפון אנו מתחברים שוב לכביש הצפון ורוכבים עליו עוד  500מטרים,
עד לפנייה למוצב "שושן" .כאן אנו פונים שמאלה )מזרחה ,ישנו שילוט ל"שפן הסלע"( על דרך שחורה שמתעקלת צפונה
ומביאה אותנו במהרה לשפת המצוק .כאן פוגשים את סימון השבילים של שביל ישראל וממשיכים עליו צפונה.
מכאן מצפה לנו ירידה מהירה על דרך לבנה וכבושה היטב שנחצבה בקיר המצוק .הנוף מהמם אבל שווה לחכות עם הקפה עוד
קצת .אחרי קרוב ל 5-ק"מ של ירידה רצופה ותלולה ,כשהטמפרטורה של המעצורים מתקרבת לרתיחה ,הגיע הזמן לקפה:
במזלג השבילים שלפנינו פונים דווקא שמאלה – בטיפוס לכיוון "שפן הסלע" ,שהוא אתר הסנפלינג של צוק מנרה .למרגלות
הצוק נערוך את הפסקת הקפה המסורתית ,ומי שרוצה להעלות קצת את הדופק יכול גם לתרגל סנפלינג.
אחרי הקפה חוזרים למזלג השבילים וממשיכים שמאלה )צפונה( בירידה על תוואי שביל ישראל .במזלג הבא ממשיכים
שמאלה ,דרך חורשה ,ואחרי טיפוס קצר אנו נמצאים לרגלי אחד מעמודי התמך של הרכבל .ממשיכים עוד ק"מ בירידה בשביל
ישראל עד לחורשה שבפאתיה המערביים של קרית שמונה .מוסרים ד"ש להמוני בית ישראל הטרודים בניפוח המנגל ופונים
בפניית פרסה ימינה לדרך עפר הנמשכת דרומה .אחרי ק"מ אחד לערך אנו נכנסים שוב לחורשה וחולפים מתחת לכבלי הרכבל.
במזלג שבילים בלב החורשה פונים שמאלה וכאשר הגענו )כמעט( לקצה החורשה ,פונים שוב פניית פרסה שמאלה וממשיכים
צפונה עד לאתר הרכבל התחתון.
תם ונשלם .למי שזה לא הספיק ,אפשר לעלות ברכבל שוב אבל לרדת ,הפעם ,בתחנה האמצעית ,קצת מעל קיר הטיפוס של
"שפן הסלע" ולרדת משם את מחציתו השנייה של המסלול בתוואי שונה במקצת מזה שרכבנו קודם לכן.

o
o
o

דע את שרשרת האופניים
בשרשרת האופניים כ 500-חלקים נעים וכמו שהיא מניעה אותך לטיול היא גם יכולה להניע אותך אל המכונאי.
תחזוקה הכוללת ניקוי ושימון ימנעו תקלות ,יפחיתו בלאי ואף ישפרו את חווית הרכיבה.
נקרעה לך השרשרת בשטח? מפתח שרשרת יכול להועיל מאוד .מפרקים את החוליה שנפתחה ומחברים את החוליות
השכנות לה האחת לשניה .לא לשכוח לא לשחרר את הפין מעבר לנקודת האל חזור.
שבירתו של המעביר האחורי בזמן רכיבה אינה מאפשרת את המשך הרכיבה ,אולם ניתן בעזרת מפתח השרשרת
לקצר את השרשרת כך שתפעל בהילוך אחד.

גלישה ממירון לכיוון גשר אלקוש
מאת :שחר שטייף

רמה :בינונית ,אורך המסלול 25 :ק"מ ,זמן 5 :שעות ,עונה :אביב וקיץ,
מפת ס"ש :הגליל העליון ).(2
משאירים רכב בסוף המסלול :גשר אלקוש בצומת שבין כביש ) 89מעלות-
צומת מירון( לבין כביש ) 8944אלקוש-נטועה( .הגשר עובר מעל הערוץ של נחל
כזיב עליון .ממשיכים ומטפסים למגרש החנייה של שביל הפסגה בהר מירון שם
משאירים את הרכבים ,בודקים את בלמי האופניים ,נושמים מלוא הריאות
מהאוויר הנקי והנפלא ויוצאים לדרך.
מהחניון יוצאים לכיוון דרום על הכביש לכיוון גבעת ה DF-ואחרי כ 200-מטר פונים במזלג ימינה לכיוון דרום-מערב ,על
הסימון הכחול ,לעבר חורבת ב"ק ,שהיא הגבעה הבלתי מיוערת שממערב.
אחרי כמה מאות מטר פונים שמאלה על הסימון הירוק .כאן מתחילה סדרת ירידות תלולות )דרדרתיות בקיץ( .אחרי כקילומטר
פונים שמאלה בצומת  Tוממשיכים על הסימון הירוק לעבר אנדרטה לזכר חייל בן הכפר בית ג'אן שנפל בלבנון .פניה ימינה
והמשך על הסימון הירוק .לאחר כשני ק"מ מגיעים לעיקול בשביל ובצד ימין נמצא את עין הזקן .בקיץ המעיין יבש )או מזרזף
בקושי( ,אך בחורף ובאביב ישנה זרימה יפה .זה מקום נפלא להפסקת קפה או תה.
זה גם המקום ללמוד שהשביל שאנו נמצאים עליו נקרא "שביל הפרסה" והוא עוקף בחצי גורן ,תוך שמירה על שיפועים מתונים,
את אגן הניקוז המזרחי של נחל כזיב .בדרכנו אנו חולפים בין יובליו של הנחל :נחל מורן ונחל נריה )אותם חצינו ברכב בדרך
לפסגת ההר( ,נחל עפאים שיוצא ממש ממגרש החנייה ,נחל זבד שיוצא בסמוך לאנדרטה שעברנו קודם לכן ,נחל כזיב בכבודו
ובעצמו שבתחילתו אנו לוגמים את הקפה כעת ,ונחל שפנים ,שאליו נגיע בהמשך הדרך.
אחרי שסיימנו את הקפה ווידאנו שהשארנו אחרינו שטח נקי אנו ממשיכים בדרך הפרסה .מה זה? צריך לנקות את עדשות
המשקפיים? לא ...אבל צבע הסימון התחלף מירוק לכחול .ממשיכים לאורך השביל ולאחר כשני ק"מ נפגשים עם כביש צר
שמוביל אותנו מערבה לכיוון הכפר בית ג'אן .נכנסים לכפר ורוכבים צפונה ברחוב הראשי במגמת עלייה.
הכפר בנוי על שלוחה בכיוון צפון והרחוב הראשי עובר פחות או יותר על קו פרשת המים של השלוחה .כעת עומדות בפנינו שתי
אפשרויות לירידה מכפר לכיוון נחל כזיב :על הצלע המזרחית של השלוחה או על הצלע המערבית שלה .הירידה על הצלע
המזרחית לכיוון נחל שפנים מצריכה המשך ממש עד קצה הכפר ,ובין בתיו האחרונים נאתר ירידה תלולה ימינה )מזרחה(.
הירידה אינה מומלצת בחודשי החורף בגלל סכנת החלקה .גם בקיץ ראוי להישמר מדרדרות .לאחר מספר פיתולים נגיע למעיין
שכבה יפה ,עין סרטבה שמו ,ומולנו נראה את חורבת סרטבה.
אחרי עצירה להתרעננות וצינון הבלמים נפנה שמאלה )צפונה( על הסימון הכחול .בהתפצלות שמגיעה אחרי כמאה מטרים
נמשיך ישר לפנים ולא נתפתה לפנות ימינה עם הסימון הכחול .השביל ממשיך ומביא אותנו לערוץ הנחל ,ובהמשך  -לכביש
שגולש מהצלע המערבית של השלוחה שזה עתה ירדנו ממנה.
אם נבחר לרדת דווקא מהצלע המערבית )מתאימה לחודשי החורף( ,כל שעלינו לעשות הוא לגלוש ברחובות הכפר במגמה
צפון-מערבית ולמטה ,עד שנגיע לכביש שלוקח אותנו צפונה עם הערוץ .כביש זה מתחבר עם הסימון השחור שמגיע מימין,
מהצלע המזרחית של השלוחה.
ממשיכים על סימון שחור לכיוון צפון-צפון-מערב .הכביש הופך לדרך כורכר כבושה ,ובדרך אנו פוגשים אנדרטה לזכר לוחם
דרוזי שנפל באסון המסוקים .לאחר כשני ק"מ נפרדים מהדרך הסלולה ופונים שמאלה בערוצו של נחל כזיב .לפנינו כ 6-ק"מ של
סינגל שרובו ניתן לרכיבה .עם זאת  -ישנם קטעים ארוכים בהם לוקחים את האופניים לטיול רגלי .חשוב להקפיד לרכוב/ללכת
לאורך הסימון הירוק ולא בערוץ הנחל עצמו .שימו לב שקטע זה של המסלול עלול להיות בעייתי בחורף בגלל בוץ וזרימת מים.
המסלול עביר גם בחורף אבל תסיימו אותו מרוחים בבוץ מכף רגל ועד ראש ורטובים עד לשד עצמותיכם .לאחר כשני ק"מ נגיע
לעין חותם  -מקום נפלא להפסקת קפה נוספת .המסלול ממשיך לאורך הערוץ ,רכיב ברובו ,ומסתיים לאחר  4ק"מ בגשר
אלקוש.

קצר וקולע :שכיות חמדה על הדן
מאת :משה

רמה :קלה ,אורך המסלול 10 :ק"מ ,עונה :אביב וקיץ ,מפת ס"ש :חרמון,
גולן ואצבע הגליל ).(1
נוסעים צפונה לקרית שמונה )כביש  .(90בצומת גיבור פונים ימינה לכביש
 ,99ועוד כ 10-ק"מ עד לקיבוץ דפנה.
מחנים את הרכב במגרש החניה בכניסה לדפנה .דואגים לקחת איתכם
פק"ל קפה ,שמיכה )לפרוס על הקרקע( ,ובגדי ים .נוסעים  600מטרים בכביש
הראשי של דפנה ,פונים ימינה בין בתי האריזה ומיד שמאלה .מכאן ממשיכים עד ליציאה האחורית )הצפונית( מהקיבוץ .רוכבים
על שביל הכורכר ,ואיתו חוצים את הדן על גשר בטון ונכנסים לתוך מטעי האבוקדו .אחרי כ 300-מטרים ישנה התפצלות
מהשביל הראשי שמאלה אל תוך המטע.
השביל מקביל לנחל הדן ,כאשר בכל כמה עשרות מטרים יש אטרקציה אחרת :מגלשת מים שקשור אליה חבל שניתן להיאחז
בו ,גשרונים מדליקים וכדומה .בוחרים פינה שקטה ,מוציאים פק"ל קפה ,פורסים את השמיכה .אחרי שנ"צ מכובד ,חוצים את
הנחל וחוזרים לאורכו )בגדה השנייה( אל הרכבים בקיבוץ.

החצבאני הגועש
מאת :רון RonBike

רמה :קלה ,אורך המסלול 9 :ק"מ ,זמן :שעתיים ,עונה :כל השנה ,מפת
ס"ש :חרמון ,גולן ואצבע הגליל ).(1
הכניסה מכביש קרית שמונה-חורשת טל )מספר  .(99בצומת כפר יובל
נעלה על מסלול אופניים שמתחיל בכפר יובל ומגיע עד לקיבוץ דפנה .המסלול
הינו סלול אספלס ואורכו כ 7-ק"מ .המסלול רץ במקביל לכביש.
נחל שניר )חצבאני( הוא הארוך ביובלי הירדן ,והוא מהווה בית גידול
לבעלי חיים שמוצאים מחסה בשמורה העבותה .מדי שנה מבקרים כ 100,000-איש בפינת חמד זו .המועצה האזורית גליל
עליון ,בשיתוף החברה הממשלתית לתיירות ,רשות שמורות הטבע ,רשות הגנים הלאומיים וכמובן קק"ל ,עוסקת במרץ בהכנת
המקום הקסום לטיולים ונופש .בין השאר ,הם הקימו על גדת הנחל טיילת יפהפייה לזכרו של עמי פלד ,תלמיד תיכון מחונן
שנהרג ב 1994-בתאונת דרכים ,שאירעה על גשר החצבאני כשרכב על אופניו מקיבוץ עמיר לכפר בלום .הדרך הקסומה על
גדות הנחל מובילה כעת בבטחה את רוכבי האופניים.
נתחבר למסלול האופניים בצומת כפר יובל  -המסלול מתחיל כ 15-מטר פנימה לכיוון כפר יובל ,שם תראו כניסה למסלול
אופניים .הנוף לכיוון צפון ממסלול זה הוא יפה ביותר ואפשר להבחין מרחוק בכפרים לבנוניים .מגיעים למעיין ברוך ,שם תהיה
לנו תצפית מהגשר אל נחל החצאבני הגועש כל השנה ,תצפית למעיין ברוך ,קמפינג לאוהלים ומקור יציאה לקייקים עם מקפצת
קייקים הישר לתוך החצבאני.
נמשיך כ 200-מטר במעלה המסלול עד שנגיע לפיצול השני .נעלה צפונה במקביל לחצבאני עד לגבעה שממנה ניתן להשקיף
לחלק היפה ביותר והגועש ביותר של הנחל .נמשיך במעלה המסלול )עליה קלה מאוד( עד לכניסה למסעדת "דג על הדן" .משם
נמשיך לכניסה )בתשלום( לאתר נחל שניר .נרד במסלול האופניים למטה ,בחזרה לכיוון הכביש הראשי ,ושם נמצא את
ההתפצלות שמאלה  -המשך לכיוון קיבוץ דפנה.

בוסתנים וקברי צדיקים ביער ביריה
מאת :עומר יגאל

רמה :בינונית ,אורך המסלול 30 / 15 :ק"מ ,עונה :כל השנה ,מפת ס"ש:
הגליל העליון ).(2
מגיעים לצומת מחניים ,על כביש מספר ) 90ראש פינה  -קריית שמונה(
ומחנים את הרכב בחניון הגדול .לא שוכחים הרבה מים וקסדה ,ויוצאים לדרך.
צל האורנים על השבילים והגבהים של הטיול ,בין  300-800מטרים מעל
פני הים ,מאפשרים טיול גם בימי הקיץ החמים .כשיושבי החוף והשפלה מתבוססים בזיעתם ,כאן נעים ,קריר ומוצל .המסלול
מטפס על שבילי הקרן הקיימת ועובר דרך קברי צדיקים ומעיינות זכים ,בוסתנים נטושים וחניוני מנוחה ונופש.
עוברים את הכביש בזהירות ועולים עם הכביש המטפס מצומת מחניים לכיוון עמוקה .לאחר  3ק"מ הכביש הופך לדרך כורכר
המסומנת בסימון שבילים אדום .בהמשך פוגשים את הכביש היורד מעמוקה ויורדים איתו בירידה מתפתלת אל קבר יונתן בן
עוזיאל .זה המקום לשאת תפילה לזיווג מהיר וכשר .בחניון הקטן שבתוך הבוסתן הצמוד לקבר ניתן לשתות את כוס הקפה
הראשונה.
מכאן ממשיכים במעלה היער עם דרך עפר המסומנת בסימון שבילים ירוק .לאחר כשני ק"מ של דיווש בעלייה מגיעים לעין
נבוריה  -מעיין איתן ,יפה ונקי שבמימיו חיים הסלמנדרה הכתומה וטריטון הפסים .אפשר לראותם בבריכה בתחילת החורף ואת
ראשניהם  -עד האביב .כאן ניתן ומומלץ לנוח קמעה ולשתות את כוס הקפה השנייה.
במעלה הדרך ,לאחר  400מטרים ,נראים מימין את שרידיו החפורים של בית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד שישב במרכז
הכפר הקטן נבוריה .ניתן להניח תפילין ולשאת תפילה להמשך רכיבה מהנה .ממשיכים במעלה השביל עם הסימון הירוק .שימו
לב ועקבו אחר הסימון בפיצולים הרבים ,ניתן כמובן להחליט להסתובב מעט בשבילים הרבים הפזורים על ההר ,אולם עשו כן
רק אם אתם יודעים את דרככם חזרה .לאחר כ 2-ק"מ נוספים מגיעים לעין גבר ,מעיין קטן ויפה שמימיו הצלולים שופעים לתוך
בריכה קטנה ומסביב בוסתן יפה ששופץ על ידי קק"ל .אפשר לשתות מהמים הצלולים ,לברך על המים ולשתות את כוס הקפה
השלישית.
ממשיכים לעלות בקטע תלול ,עוברים מימין מטע נטוש של עצי אלת הבוטנה )הרי היא הפיסטוק החלבי שנותן את פירותיו
בסתיו( ,וממשיכים עד להתפצלות שבילים מורכבת במעלה ההר .מכביש עין זיתים-דלתון ,כ 2-ק"מ צפונית לצומת עין זיתים,
מעט אחרי סימון אבן הק"מ ה 41-בעיקול הכביש ,נכנס שביל לא משולט בתחילתו לכיוון מזרח .בהמשך יש סימון שבילים שחור
ושילוט לכיוון קבר רבי יונתן בן עוזיאל .המשך המסלול עם סימון שבילים שחור המתחיל את דרכו בטיפוס קצר ויורד אחר כך
בירידה תלולה .שימו לב :בקצה הירידה פונים שמאלה אל דרך המסומנת בכחול )הסימון אינו ברור( .הדרך יורדת ואחר כל
עולה ושוב וחוזר חלילה .אבל מספקת תצפיות מ-ד-ה-י-מ-ו-ת אל עמק החולה ,הגולן והחרמון .לאחר כ 3-ק"מ נוספים מגיעים
עם השביל המסומן כחול לעין גוזי ,מעיין אכזב אך בצידו בוסתן שקדים ותאנים שנותנים את פירותיהם בשלהי הקיץ .תחת עצי
הבוסתן המצילים אתם מוזמנים לכוס הקפה הרביעית ,וכאן גם מותרת איזו פרוסת עוגה או קרקר.
הדרך ממשיכה להתפתל בסימונה הכחול בין ערוצי הזרימה ושלוחות הר יבנית .כשהגעתם לכביש ,פונים שמאלה ליד בית קפה
וצימר בשם "מקום על הנוף" .ניתן לעצור בחניון הקטן ,להשקיף על הנוף וכן גם לשתות עוד כוס קפה חמישית להסדרת הקפאין
בדם .ממשיכים במורד הכביש לכיוון עמוקה ומיד פונים ימינה עם שילוט לכיוון עין מרגנית .מקטע נסיעה זה מתפצלים מספר
סינגלים היורדים לכיוון עמוקה .ניתן לרדת בהם ולהתחבר למסלולינו בהמשך .המסלול הראשי ממשיך בירידה תלולה לעין
מרגנית עם השילוט .כאן ,תחת תאנה אדירת ממדים המספקת צל עמוק ,נשתה את כוס הקפה השישית והאחרונה.
מעין מרגנית נפנה ימינה ,שמאלה ושוב ימינה עד שנתחבר שוב לסימון השבילים הכחול .עוקבים אחרי הסימון בפיצולים
וכשמגיעים מעל נחל מחניים השביל פונה ימינה ויורד בדרך סולינג ,שבעבר הייתה מרוצפת וסלולה באבנים ,אולם כל שנותר
ממנה הוא דרך משובשת וזרועה באבנים היורדת בתלילות לאורך כ 2-ק"מ ומספקת חוויה לחובבי האתגר.
בקצה הירידה מתגלה קברו של חוני המעגל המפורסם .מניחים אבן ומתפללים לגשם ,ולאחר כל אלו גולשים בכביש ישר למטה
אל רחובה הראשי של חצור הגלילית ,וממנו החוצה אל כביש  .90משם הדרך קצרה חזרה לרכב שבצומת מחניים.

אל תל חצור ,חורבת מרות ונחל דישון
מאת :עידו בר-תנא

רמה :בינונית ,אורך המסלול 20 :ק"מ ,זמן 6-7 :שעות ,עונה :חורף
ואביב ,מפת ס"ש :הגליל העליון ).(2
המסלול מתחיל בקיבוץ איילת השחר ,על כביש  90המוביל צפונה לקרית
שמונה ,כעשרה קילומטרים צפונית לצמת מחניים .כדאי לחנות בחניית הכניסה
של הקיבוץ ,המהווה גם אזור התארגנות נוח.
תחילת המסלול בנסיעה זהירה דרומה על כביש  .90למרות ששולי
הכביש רחבים ,כדאי להיזהר ולרכוב בטור .נוסעים עד גן לאומי חצור ,ולרוכבים שעתותיהם בידם ,שווה להיכנס ולהתרשם מתל
חצור העתיקה .מהתל יורדים חזרה ועוקפים את אותו מדרום ,שם נתקלים בשביל סימון שחור.
כיאה למסלול מתוכנן למהדרין – פותחים בעליה .ליתר דיוק 3.5 :קילומטרים של דאבל מאומץ על הסימון השחור העוקף מחנה
צבאי ונכנס עד מהרה לוואדי העולה מעלה-מעלה .תוך כדי מאמץ הטיפוס ,שווה לזרוק מבטים אחורה ,גם כדי לבדוק שאף אחד
לא התפגר בדרך ,וגם כדי ליהנות מנוף עוצר נשימה )או מה שנשאר ממנה( של עמק החולה.
הטיפוס שווה כל גרוש ,והנוף מסביב :ארץ ישראל שלנו במלוא הדרה .אנו נמשיך עוד בשחור ,עד לצומת בין כמה זיתים
עתיקים ,לשביל היורד צפון-מזרח לחורבת מרות .נרד בירידה המהירה ונגיע לבית הכנסת העתיק .שווה להסתובב ולקרוא את
ההסברים .יש שם פסיפסים )משוחזרים( ,שברי עמודים ,מקווה טהרה ,ובריאות טובה ,וגם נוף מ-ד-ה-י-ם לחרמון.
לאחר שהתרשמנו ,נדווש חזרה לצומת ונמשיך הלאה עם השביל השחור והחביב לכיוון צפון-מערב .הטיפוס נעשה מעט טכני
בקטעים מסוימים ,אבל לא משהו מתקדם במיוחד .עד מהרה נגיע לצומת עם סימון אדום .לא כל כך חשוב במה נבחר  -ימינה
או שמאלה – העיקר שנגיע לבסוף לכביש ריחנייה-עלמה.
זהו זמן מצוין לעצור רגע ,לתת לאחרונים )שמשום מה תמיד בסוף( ,לחבור ליתר ולבדוק לחץ צמיגים ומעצורים ,כי עוד מעט
נבדוק את מגבלות המעטפת של אופנינו ושלנו .אם לא בא לנו לעשות סינגלים היום ,נו טוב ,אפשר לרדת לדישון בכביש היורד
מטה ,דרומה לריחנייה .אך כיוון שבאופני הרים עסקינן ,נמשיך צפונה עד אחרי עלמה ,ונשבור שמאלה בשביל הצפוני לעלמה.
הוא עובר דרך רפת נטושה ודרך מטע תפוחים.
מכוונים לוואדי בקצה המטע ועד מהרה צוללים לסינגל פראי דרך צמחיה נמוכה ,המון אבנים וסלעים מפתיעים .מסביב ,צלעות
הוואדי זרועות במערות רבות ,אבל למי יש זמן לראות משהו כשטסים למטה בסינגל המטורף והאתגרי? הוואדי מתרחב ומגיע
לנחל דישון ,ונגמר בחורשה קטנה לצד הנחל הזורם .זה המקום לעצור ,להירגע ,לשלוף את ערכת הקפה ,להוציא את הצ'ופרים
וליהנות מהרוגע ,מפכפוך המים ומהחלפת חוויות מהסינגל .לאלו שהביאו בגד ים ,זה הזמן לשלוף אותו כי ...נמשיך צפונה
בנחל דישון ועד מהרה נגיע )בעונה( לסדרה ארוכה של חציות הנחל .מדובר בשכשוך וצליחה אתגריים ,כשהמים מגיעים בעונה
הרבה מעבר לקרסוליים )לפעמים  80ס"מ( ,תוך קיפוץ מעל אבנים חבויות בערוץ .אין כמו עיסוק בספורט מים זה בכדי
להתרענן וליהנות הנאה מושלמת ממה שאופני הרים ונחל דישון נותנים .לא צריך למהר לשום מקום ,כדאי לתת לכולם את
הזמן וההזדמנות לצלוח שוב ושוב .זהו אחד השיאים של הטיול ,וכדאי למצות אותו.
ההמשך במורד נחל דישון ,שמסומן בסימון שביל ישראל )ובצדק( ואחר כך בשביל סימון אדום המעניין פחות אך המוביל אותנו
דרך מטעים לכביש  .90משם פונים דרומה )ימינה( ונוסעים ,שוב בזהירות ,על כביש  90חזרה לחניה בקיבוץ.
לאחר כל הוצאת האנרגיה הזו – ניתן למלא את החסר באחת מהמסעדות היפות והטובות של ראש פינה ,הקרובה מאוד.

חלק מהמסלול עובר בשטח אש פעיל .מעבר בשטח האש אפשרי רק בשבת או בתיאום מראש עם צה"ל.

סובב אגמון החולה
מאתtal r :

רמה :קלה ,אורך המסלול 12 :ק"מ ,זמן :שעתיים ,עונה :אביב וסתיו,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :הגליל העליון ואצבע הגליל ).(2
מתחם כניסת המבקרים לאגמון החולה )בתשלום ,אלא אם מגיעים
מספיק מוקדם( .הכניסה מזרחה מכביש  ,90ליד בית האריזה.
מנקודת ההתחלה רוכבים  200מטר מזרחה עד אגמון החולה .אפשר
להקיף את האגמון עם או נגד כיוון השעון .בדרך ישנם מספר מצפים של קק"ל ,בהם ניתן לשמוע הסבר בטלפון סלולרי ולעשות
הפסקה .מוקדם בבוקר ,בעונות הנדידה ,ניתן לראות את להקות הציפורים ממריאות.

o
o

מילה מהטוקבקיסטים:
לא ניתן יותר להיכנס לאתר בסופי שבוע עם אופניים אישיים ,אלא ורק להשכיר אופניים במקום .לכן ,מומלץ להגיע
באמצע השבוע )ימים א'-ה'(.
לא לפספס ,קחו את הילדים .מתאים מאוד למשפחה .ניתן לשכור אופניים במקום או כניסה חינם עם הבאתם אופניים.
הכל סלול ללא עליות ,עם נוף מקסים .נראה לי שיהיה חם מדי בקיץ )המסלול חשוף(.

גליל מערבי וגליל תחתון
נחל כזיב – הגרסה המקוצרת
מאת :שחר שטייף

רמה :בינונית ,אורך המסלול 25 :ק"מ ,זמן 4 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :הגליל העליון ).(2
כביש  70מצומת כברי צפונה )לכיוון שלומי( .פניה ראשונה ימינה לכיוון
עבדון ופניה ראשונה ימינה לכיוון היישוב מנות .אחרי מעבר קו מתח גבוה יש
דרך לבנה שמתפצלת ימינה ומסומנת "דרך נוף מנות-הילה" .מחנים את הרכב
ומתארגנים ליציאה.
המסלול מתחיל בטיפוס ארוך של כ 9-ק"מ במעלה דרך הנוף מנות-הילה.
השיפועים משתנים אבל בסה"כ מדובר בטיפוס אירובי נחמד ולא קשה במיוחד .כדאי לעשות מדי פעם הפסקות ,לאו דווקא
למנוחה אלא לצורך תצפיות )מדהימות( למערב ,שם נפרש לפנינו מישור החוף הצפוני במלוא הדרו.
במהלך הטיפוס נחלוף סימון לירידה שמאלה למבצר המונפורט ,נחלוף גם ליד בסיס צבאי קטן עם מספר כלבים שמנסים
למשוך תשומת לב ,ובהמשך נחלוף גם את הישוב הילה .מכאן נעלה על כביש שיוביל אותנו הישר לעיירה מעיליא .נמשיך על
הכביש בתוך העיירה בכיוון מזרח ,ובנקודה בה הכביש מתחיל להתעקל דרומה במגמת ירידה  -נפנה שמאלה באחת
הסמטאות שממשיכה מזרחה .לאחר כמאה מטרים נראה מימין ,על גבעה בלב הכפר ,מבנה עתיק גדול .פנינו מועדות מזרחה,
תוך שמירה על קו גובה לעבר גבעה ועליה מספר עצים .תלוי מאיזו סמטה בחרתם לעזוב את הכביש הראשי  -ייתכן שתצטרכו
להתפתל מעט בין סמטאות ורחובות העיירה ,אך לבסוף תמצאו את עצמכם משאירים את העיירה מאחוריכם ופניכם מזרחה.
מצידה המזרחי של הגבעה עובר כביש אספלט משובש מדרום לצפון .ניתן להתחבר אליו על ידי עקיפה של הגבעה מצפון או
מדרום .מעבר לכביש נמצאות כבר שכונותיה המערביות של מעלות .עם הגיענו לכביש אנו פונים שמאלה )צפונה( ועד מהרה
הכביש יורד בשיפוע חד לתוך הנחל .את תיאורו של הנחל עצמו אפשר למצוא גם בתיאורי המסלול בספרו של אלי סט ושל
עומר יגאל .אדגיש רק שתי נקודות:
 .1לא לוותר על ביקור והפסקת קפה בעין טמיר .הסינגל המוביל אליו מתפצל שמאלה מהשביל הראשי בצורה ברורה .אחרי
ביקור ורחצה )ואולי גם משלחת מחקר מדעית למעמקי המחילה של המעיין עצמו( ממשיכים בסינגל בטיפוס תלול ומתחברים
שוב לדרך הראשית .איך תדעו שפספסתם את הפנייה? אם המשכתם בשביל הראשי וטיפסתם איתו למדרגת סלע שמשקיפה
לעומק הנחל  -זה סימן שלא פניתם בזמן .לא נורא  -אפשר לראות את היציאה של הסינגל משמאל ולרדת בו לכיוון המעיין
והבריכות שלידו.
 .2בנחל מעברי מים רבים ,וכל הכיף הוא לנסות ולצלוח אותם ברכיבה )ושיירטבו הנעליים( .הטכניקה הנכונה למעבר דשדשת
מוצפת היא שילוב להילוך נמוך ) 1:2למשל( ודיווש מהיר תוך אחיזת כידון איתנה .המים והדשדשת יאטו את מהירות הנסיעה
ושילוב להילוך מהיר יקשה מאוד את הדיווש ביציאה מהמים .אחיזת כידון איתנה נועדה למנוע הטיה של הכידון במפגש אקראי
עם אבן גדולה יחסית .מי שנופל למים ייהנה מטבילה צוננת ונעימה ,כך שבכלל לא נורא "לא להצליח" במעברים.
לאחר היציאה מהחלק האסור לכלי רכב )שער ברזל( הדרך מתרחבת ונעשית סלולה בחלקה .עלינו לשאוף לבחור במסלול
שעובר מצידו הדרומי של הערוץ )במקומות בהם השביל מתפצל( .לאחר מספר קילומטרים נגיע לקו מתח גבוה שמטפס ממעיין
חרדלית לוואדי שמשמאל .נטפס בדרך העפר שלאורך קו המתח ולאחר קילומטר של טיפוס תלול למדי נגיע לכביש הגישה
למנות ,ומשמאלנו נמצא את הרכבים.

צילום בטיול אופניים
 oאת המצלמה רצוי לשמור במקום מוגן מלחות וביחוד מזיעה מלוחה והרסנית.
 oלצילומי שטח בזמן רכיבה כדאי להצטייד במצלמה שגודלה הפיזי קטן ככל האפשר.
 oבזמן נפילה עלולה המצלמה )גם אקדח ומצברי פנסים( לפגוע בעמוד השדרה או בצלעות .לכן כשהמצלמה בתיק
יש להקפיד שלא תבלוט באופן מסוכן.

מהים התיכון לכינרת לאור ירח
מאת :עידו בר-תנא

רמה :בינונית ,אורך המסלול 40 :ק"מ ,זמן :לילה )אבל לא רק( ,עונה:
קיץ ,מפת ס"ש :גליל תחתון ,העמקים והגלבוע ).(3
המסלול מתחיל בחוף זבולון שבקריית חיים .ההגעה לחוף דרך כביש ,4
החוצה את הקריות ,פניה שמאלה לקריית חיים ונסיעה מערבה עד לחוף .החוף
מתאים להתארגנות ,ובלילות החמים של הקיץ זהו מקום נחמד לארוחת ערב
והתארגנות לרכיבה הלילית .רצוי מאוד לבחור ליל ירח בהיר.
הנה טיול מעניין ללילות הקיץ החמים ,המשלב רכיבה דרך תוואי שטח
משתנים ,רכיבה לאורך המוביל הארצי וירידה בסינגל קופצני הכולל חציות מים וקיפוצים על אבנים רבות .מה שמייחד את
המסלול הוא לא רק השטח ,אלא השעה – זוהי רכיבה מעניינת ומאתגרת לאור ירח .כדאי להתחיל את הרכיבה עצמה בסביבות
חצות ,ומכיוון שנרכב רוב הלילה ,כדאי גם לתפוס כמה שעות שינה אחה"צ .הרכיבה מתחילה בחציית קריית חיים מזרחה
ונסיעה לכיוון תל אפק .תל אפק הוא גן לאומי נחמד מאוד בשעות היום אך בשעה זו הוא נעול .נעקוף אותו מצפון על דאבל ברור
ונמשיך מזרחה עד צומת עם דאבל מסומן אדום .ממשיכים עם האדום צפונה ואח"כ מזרחה דרך שדות ומטעים ,כשהירח
משרה עליהם אווירה מיוחדת.
האדום מסתיים בכביש המוביל לאעבלין .לוקחים אותו מזרחה עד קצה הכפר ,ומשם דרומה לוואדי ברור .הירח כעת גבוה-גבוה
ומאיר יפה על הוואדי הממשיך לכיוון דרום-מזרח .הוואדי מסתיים סמוך לכפר מנדא ,ואליו נגיע בערך בסביבות שתיים לפנות
בוקר .נדווש בשקט למרכז הכפר ,ומשם מזרחה לשדות הכפר בכיוון מזרח ברור עד שניתקל בצומת עם שביל אדום החוצה
מצפון לדרום .ניקח אותו דרומה .האדום מסתיים במפעל ציוני חשוב  -המוביל הארצי .הגענו לחלק בו תעלת המוביל פתוחה
ומובילה את הנוזל החשוב ממאגר צלמון למאגר בית נטופה .ניקח שמאלה לכיוון צפון-מזרח עד לנקודה שבה ניתן לחצות את
תעלת המוביל ,ומשם נמשיך לאורך התעלה בכיוון צפון-מזרח .זוהי נסיעה מהירה על דאבל המקביל לתעלה.
בשלב זה ,פחות או יותר ,תופיע השמש במזרח )כמובן( במלוא הדרה ומעט אח"כ נאלץ לשלוף את משקפי השמש כי נמצא את
עצמנו רוכבים ממש אליה .היציאה מתעלת המוביל כוללת עליה קטנה ומרעננת אחרי הדאבל השגרתי של המוביל ,והופ –
נמצא את עצמנו על כביש  ,806סמוך לעילבון.
נרכב בזהירות על הכביש המפותל לכיוון דרום ואח"כ מזרח עד לצומת עם כביש  ,65שם ניקח ימינה )דרומה( ושני קילומטרים
מאוחר יותר נשים לב לשביל סימון שחור היוצא משמאל לכביש )מזרחה( .אם הגעתם ב 65-לצומת לכיוון הכפר בעינה-נג'ידת –
פספסתם .חיזרו אחורה בערך קילומטר על  65ושימו לב  -הפעם ימינה לשביל הסימון השחור.
שביל הסימון השחור מתחיל באופן נורמלי כסינגל ,אך די מהר הוא מתחיל לרדת-לרדת לכיוון הכינרת דרך נחל ארבל .בערך
אחרי חמישה קילומטר ,הסינגל הופך לפראי יותר ,תוך חציות רטובות של הנחל ,זיגזוג בין שיחים ואבנים ,מטה-מטה בערוץ
ההולך ומתחתר .הקטע האחרון ממש כיף ועובר דרך שמורת נחל ארבל מתחת למצוק הארבל ,בו נערך קרב קרני חטים
המפורסם בין הצלבנים למוסלמים .השעה כעת בערך שבע-שמונה ,והשמש כבר קופחת ,אך גזלן חביב נמצא כבר בשטח.
למרות זאת ,הפינאלה עוד לפנינו ,לכן אני ממליץ על שתייה קלה בלבד לכל היותר להרגעת האדרנלין מנחל ארבל .נחכה לכולם
ונצא יחד מטה לכיוון הכנרת עד לצומת עם כביש  90הממשיך צפונה.
ניקח אותו צפונה ואני ממליץ בחום על החוף של קיבוץ גנוסר .המאורגנים שבינינו יכולים לתאם מראש כך שכשנגיע בשעה
תשע ,תחכה לנו שם ארוחת בוקר קיבוצית סבירה בהחלט בבית ההארחה שלהם .אך לפני הפינאלה ,חייבים לרדת לחוף עם
האופניים ,להיכנס למים ולהניפם למעלה באוויר לתמונה קבוצתית קלאסית.
למותר לציין שזהו מסלול לא בדיוק מעגלי ,כך שזהו זמן טוב לאיחוד משפחות ,החלפת חוויות התרגעות מהנה על הדשא בצל
הדקלים הנאים ,החזר קלוריות קולינרי וכמובן  -קפה של בוקר.
לסיום ,כמה הערות :למרות שהרכיבה בלילה – קחו הרבה מים; לא צריך ולא כדאי להשתמש בפנס בשבילים .קחו אותו לקטעי
הכביש )וגם נצנץ אחורי(; מדובר בלילה ,ומומלץ לקחת אמצעי הגנה )אקדח אם יש(; ניתן לחזור הביתה עם מונית שירות ,כולל
האופניים; לשם הביטחון ,אפשר לעשות את המסלול גם בשעות היום.

סובב ציפורי
מאת :שחר שטייף

רמה :בינונית ,אורך המסלול 28 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :הכרמל ).(4
כביש  70בצומת יגור ,צפונה לכיוון שלומי .בצומת זבולון )רמזור שני
אחרי יגור( פונים שמאלה לכיוון קריית אתא .נכנסים לקריית אתא וברמזור
השלישי )אחרי שכונת רבי-קומות( ימינה .ממשיכים לפי השילוט לכיוון חוות
הצופים/רמת יוחנן .חולפים על פני קיבוץ אושה וקיבוץ כפר המכבי ופונים ימינה
ממש לפני שער קיבוץ רמת יוחנן )לקבוצות גדולות מומלץ לחנות במגרש
הכורכר שמול השער בגלל מצוקת חניה בהמשך הדרך( .עוקפים מפעל תעשיה ומגיעים אחרי כ 500-מטרים למחנה קרוואנים
קטן שלידו גם שער הכניסה לאכסניית הנוער "חוות הצופים" .זה המקום להשאיר את הרכב ,לפרוק את האופניים ולהתארגן
לנסיעה .נ.צ) 2438 ,1616 .רשת ישראל ישנה(.
אם זמנכם בידכם ,אפשר להיכנס לחוות הצופים ולטפס לגגו של בניין האבן הגדול שעל ראש הגבעה לתצפית על עמק
זבולון ,הר הכרמל וגבעות הגליל המערבי )שמיד נדווש במורדותיהם( .זה גם המקום לציין שזהו ערש ההתיישבות היהודית
בעמק זבולון .ראשוני רמת יוחנן התאכסנו בבית האבן הזה בשעה בבה בנו את בתיהם הראשונים על הגבעה שמצפון ,בראשית
שנות ה 30-של המאה שעברה.
מכאן נדווש במורד הגבעה לכיוון דרום-מזרח .השביל מתפתל לאורך שני ק"מ בינות פרדסים וגבעות חורש טבעי ומגיע לנקודת
המפגש בין כביש  70ונחל ציפורי )נ.צ .(2426 ,1627 .עוברים במעבר רכב מתחת לכביש וחוצים את הנחל )ההרפתקנים
יכולים לחצות את הכביש במעביר המים של נחל ציפורי עצמו .כדאי רק לזכור שהזרימה בנחל בחדשי הקיץ מורכבת בעיקר
משפכי הכפרים של אזור נצרת(.
כהערת אגב אציין שניתן להתחיל ולסיים את המסלול גם בנקודה זו אבל רצוי להימנע מכך מאחר שאין ירידה מסודרת מכביש
.70
נוסעים כ 2.5-ק"מ לכיוון דרום-מערב בדרך העפר המקבילה לכביש  70משמאלו .פונים שמאלה בהתפצלות )(2415 ,1608
לכיוון הכפר איבטין .אחרי כקילומטר פוגשים את כביש  7513ונוסעים לאורכו דרום-מערבה עד הפניה שמאלה לכפר חסידים
)שימו לב שלא לפנות לישוב רכסים( .בכפר חסידים פונים שמאלה )דרום-מזרח( ב"אין כניסה" השני ) (2401 ,1586וחוצים את
הכפר לאורכו )כק"מ ומחצה( עד שהכביש הסלול מסתיים בשער הכניסה ל"כפר הנוער הדתי" .מכאן ממשיכים כמה מאות
מטרים בדרך העפר לכיוון דרום-מזרח ופונים במזלג שמאלה )מזרחה( לכיוון מטעי האבוקדו ).(2381 ,1598
לאחר כקילומטר על הדרך הלבנה )שמתעקלת בעצלתיים דרומה( פונים שוב שמאלה )מזרחה (2379 ,1604 ,בסינגל חקלאי
דרך מטעי האבוקדו במעלה הוואדי .שימו לב שהאדמה השחורה נוטה להיות בוצית וטובענית לאחר גשם .במזלג הוואדיות
) (2381 ,1611פונים ימינה וממשיכים כקילומטר וחצי בעליה מתונה שהיא משהו בין סינגל לדאבל זרוע אבנים .כדאי לציין
שבקטע מסלול זה אנו נמצאים על תוואי "שביל ישראל" .העלייה הולכת ונעשית תלולה ,ובסיומה עוד "פוש" אחרון ואנו פוגשים
שוב את כביש  .(2384 ,1626) 7513נוסעים לכיוון צפון-מערב לאורך הכביש כ 500-מטרים ופונים לדרך עפר המתפצלת ימינה
לעבר ראש הגבעה ) .(2390 ,1622ממשיכים צפונה על קו פרשת המים לעבר תצפית מרהיבה על העמק ) (2403 ,1624ועל
התעשייה הפטרוכימית של מפרץ חיפה .מי שאוהב קפה בפסגה  -זה המקום .מי שאוהב "פינות חמד"  -שיתאפק עוד כמה
דקות.
מכאן גולשים צפונה דרך הכפר חוואלד לכיוון נחל ציפורי עד שמגיעים לשביל הגישה לכפר ראס עלי )כביש  4112במפת ס"ש(.
ממשיכים בשביל מזרחה כקילומטר וחצי לכיוון "טחנת הנזירים" או "הטחונה השנייה" בפי המקומיים ) (2411 ,1650תוך שאנו
עולים שוב על תוואי "שביל ישראל".
כמה מילים על המקום לפני שנמשיך הלאה :כביש  4112מטפס במעלה גבעה תלולה בואכה ראס עלי .כשנגיע לפסגה נראה
מצד שמאל שרידי טחנת קמח )"הטחונה הראשונה"( שהופעלה בעבר במים .הטחנות פעלו מאמצע המאה ה 19-עד ראשית
המאה ה) 20-כשנהיה פשוט יותר להוביל את הקמח לחיפה ,לטחנה חשמלית( .מי שמתעניין יכול עדיין למצוא את אבני
הריחיים בתוך המבנה .המים שהניעו את האבנים זרמו בתעלה )אקוודוקט( מנקודות גבוהות יותר לאורך הוואדי .דרך העפר
שממשיכה מראס עלי לכיוון טחנת הנזירים נוסעת ממש על תוואי התעלה )שהמשיכה להזרים מים עד שנות ה 60-של המאה
שעברה ,עד שנקברה תחת זחלי הדחפור כשהרחיבו את הדרך( .ובכן  -אם דיברנו על זרימה ,כאן המקום לציין שאותה דרך מן
הטחונה הראשונה לשנייה ,למרות שהיא נראית כאילו היא בירידה מן הגבעה לכיוון הוואדי ,היא למעשה עליה מתונה )שהרי
אנו נוסעים על שרידי אקוודוקט נגד כיוון הזרימה(.
טוב ,הסבר כזה ארוך ומשכנע צריך ,מן הסתם ,לערוך על כוס קפה .את זו אין מקום טוב יותר לעשות מאשר ברחבת האבן של
"טחנת הנזירים" או בצל התאנה במעיין הקטן הנובע לצד הוואדי ,כ 50-מטרים ממערב לטחנה )המים טובים לשתיה בחורף.
בקיץ לא ברור מה השפעת הביוב הזורם בנחל על הרכב מי המעיין(.

נחתם? שתיתם קפה? אכלתם משהו? התרשמתם עמוקות מהסיפור? זה הזמן להמשיך בדרך .אם לא שמתם לב ,טחנת
הנזירים נמצאת בצידו הצפוני של הנחל ואפשר לצלוח את הנחל על גשרון אבן מול הטחנה .ברגליים יבשות נמשיך בתוואי
"שביל ישראל" עם אופנינו על כתפינו בטיפוס מזרחה על צלע הגבעה ,עד שנגיע למדרגת סלע שאינה אלא שרידי התעלה שהובילה
את המים לטחנת הנזירים מאזור "בריכת הסוסים" )המוכרת גם בשם עין יבקע(.
נג'עג'ע בסינגל מזרחה על שרידי התעלה עד שנפגוש דרך עפר לבנה המטפסת מהוואדי צפונה לכיוון האוכף .נטפס כ 300-מטרים
בדרך הלבנה  -העלייה תלולה ומותר לדחוף את האופניים ברגל .לקראת סוף העלייה הדרך הלבנה הופכת לכביש סלול .באוכף
) (2415 ,1658נפנה ימינה )מזרחה( ונמשיך בטיפוס לעבר מרכז הכפר הבדווי .במרכז הכפר )מרכז חלוקת דואר וטלפון ציבורי(
נפנה שמאלה ונמשיך קצת פחות מקילומטר צפון-מזרחה בכביש )שהופך במהרה לדרך לבנה( עד שנגיע לכביש הגישה להרדוף
).(2410 ,1669
נמשיך עוד  200מטרים מזרחה לאורך הכביש החדש ונפנה שמאלה )צפונה( לכיוון עדי בכביש הישן )כביש  .(7912הכביש מתפתל
בין הגבעות בכיוון כללי צפון-מערב .לאחר כקילומטר וחצי על הכביש נפנה שמאלה )מערבה( לכיוון יער קריית אתא )יש שילוט(.
בפאת היער נפנה ימינה ונקיף אותו )ואת הר חרבי שעליו הוא נטוע( מצפון ,כנגד כיוון השעון .לאחר ק"מ וחצי נגיע למטע זיתים .זה
הזמן להתרשם מגזעי הזית העבותים שמספרים לנו משהו על גיל העצים .מי שעוד לא שתה קפה  -זה מקום יפה לקפה ,אבל הסוף
כבר קרוב כך שבאמת לא מוכרחים .נו ...טוב ...לפחות חטיף...
ממשיכים עוד  200מטרים הלאה לאורך פאת היער ומגיעים לדרך לבנה ) .(2442 ,1649אם יש זמן וחשק אפשר לדווש ימינה לכיוון
מערת רבי יהודה בן בבא .זה הזמן לשלוף את הכרך של "ספר האגדה" )נראה אתכם סוחבים אותו על הגב כל הדרך (...ולספר את
סיפורו של הרב שבחר דווקא את הנקודה הזו ,בין תחום השבת של שפרעם לזה של אושה המקראית ,להסמיך בה לרבנות עד
שתפסוהו הרומאים ונעצו בגופו לא פחות משבעים לונכיות ברזל .אם חשבתם שבזאת תמה ההיסטוריה המקראית של המקום -
טעות בידכם .חוזרים בדרך הלבנה לכיוון דרום ומטפסים לתוך היער לכיוון הר חרבי .בערך באמצע הדרך לפסגה עוצרים ,יורדים
מהאופניים ומחפשים את אבן תחום השבת של אושה המקראית .מצאתם?
ממשיכים לטפס בדרך )שהפכה בינתיים לכביש סלול( עד קו פרשת המים ) (2438 ,1647ופונים ימינה לכיוון צפון-מערב על כביש
קק"ל שמתפתל בתוך היער עד ליציאה מן היער ,שם נפגוש שוב את כביש  .(2448 ,1638) 70רוכבים שמאלה )דרומה( בדרך העפר
המקבילה לכביש כ 500-מטרים עד למעבר הרכב השני מתחת לכביש  .(2443 ,1636) 70עוברים מתחת לכביש ,חוזרים 100
מטרים אחורה ועוברים )זה הזמן לעבודת צוות( גדר ברזל גבוהה .ממשיכים על הדרך הלבנה לכיוון דרום-מערב ומטפסים לכיוון
הגבעה שממערב.
על גבעה זו עמד עד  1948הכפר כסאייר ,שמבתיו לא נותר זכר .במבט מזרחה ,מעבר לכביש  ,70נראה את חורבות הכפר הושא
העומד במקומה של אושה המקראית וננטש אף הוא ב  .1948במבט צפונה נראה )ביום טוב( את ראש הנקרה .מבט מערבה מגלה
את נוף מפרץ חיפה והכרמל .מגבעת כסאייר נמשיך )תוך מעבר גדר בקר( בדרכים חקלאיות בין מטעי אבוקדו מערבה כ 500-מטרים
לעבר מצבת זיכרון לנופלים בקרב על רמת יוחנן ) .(2442 ,1630במקום קיר הנצחה וסיפור הקרב.
משם נגלוש לכיוון רמת יוחנן ,ניסע לאורך סככות הרפת עד מגדל המים ,שם נפנה דרומה ולאחר כ 500-מטרים נגיע לנקודת
ההתחלה .מי שעוד לא שתה קפה ,או שרוצה עוד ספל ,מוזמן אלי ).(2445 ,1619

נחל ארבל
מאת :עומר יגאל

רמה :בינונית ,אורך המסלול 18 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,מפת ס"ש :גליל
תחתון ,העמקים והגלבוע ).(3
מכביש  ,65בקטע שבין צומת גולני לצומת קדרים .פונים ימינה בישוב
רביד בק"מ ה .80-לאחר  1ק"מ בכביש הכניסה לרביד ישנה פנייה ימינה של
דרך כורכר טובה .כאן מחנים את הרכב.
מים ,בוץ ,פריחה גלילית וריח הקידה הצהובה  -הופכים את מסלול נחל
ארבל לחוויה אמיתית במיוחד בין החורף לאביב .חלקו התחתון של נחל ארבל
הופך )כשהוא זורם( לדיווש רטוב ,המעלה את האדרנלין בדם לעוצמות חדשות .המסלול קצר ) 18ק"מ( אך בחלקו המרכזי
טכני ומורכב מאוד ,הכולל מעברי מים וחלוקי נחל.
עולים על האופנים וגולשים בדרך הכורכר לכיוון דרום .לאחר ירידה של  3ק"מ מגיעים לערוץ נחל ארבל .פונים שמאלה עם
סימון שבילים שחור )בקטע זה הסימון אינו ברור( .מדוושים במורד הנחל ולאחר  2ק"מ הופך הסימון בערוץ לכחול )שימו לב
להמשיך בתוך הערוץ ולא לעלות ימינה(.
ההמשך כולל מעברי מים ורכיבה בין חלוקי האבן .הרימו את המבט וצפו אל המערות הרבות התלויות מהמצוק המאיים של
הארבל .זה הזמן להיזכר בתיאורו המפחיד של יוסף בן מתתיהו על אופן חיסול המתנגדים של הורדוס – שנזרקו מהמערות
לתהום.
בקצה הנחל מגיעים אל הכפר הבדואי חמאם )שנקרא על שמו הערבי של נחל ארבל( .כאן פונים שמאלה במעלה הכביש.
בחלקו העליון של הכפר נגמר הכביש ולאחר מעבר של שער לרכב עולים על דרך כורכר טובה המטפסת במתינות אל הישוב
רביד ,דיווש של  4ק"מ נוספים .כשתגיעו למעלה ,מותשים אך מאושרים ,פנו שמאלה בכביש היורד במהירות לנקודת ההתחלה.

מחמאם לחמאם דרך עילבון
מאתshlomo :

רמה :בינונית ,אורך המסלול 37 :ק"מ ,זמן 5 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :הגליל העליון ).(2
יוצאים מצומת גולני צפונה ,עוד כ 15-ק"מ עד צומת נחל צלמון דרום ,שם
גם נמצאת הפנייה ימינה למושבה מגדל .מיד אחרי הפנייה ,מימין ,נמצאת
תחנת דלק דור .ממשיכים עד שנגמרות כל הירידות )בערך  5ק"מ( .משמאל
פנייה למגדל .לא נכנסים .מימין פנייה לחמאם .לא נכנסים .משמאל פנייה
לתחנת דלק פז .נכנסים ומחנים.
מסלול לא שגרתי הממזג כמה יחידות נוף ,מהכינרת בואכה הבקעה .למרות שיש בו גם מעלות גם מורדות ,הוא אינו מסלול
טכני ,ולכן מתאים גם לרוכבים לא מיומנים.
מתחנת הדלק של פז חוזרים לכביש ,ומיד שמאלה ,למטע זיתים .הכיוון הכללי מזרחה ואנו נדשדש שמאלה וימינה בין השורות עד
שנגיע לכביש הראשי המוביל מטבריה למגדל ,ואיתו נפנה שמאלה )צפונה( עד לכניסה למושבה מגדל .אורך הקטע :בקושי ק"מ.
מיד לאחר הפנייה למגדל יוצאת מהכביש צפונה דרך עפר אלכסונית ,עם סימון שבילים של "שביל ישראל" .עלו עליה ורכבו בה ללא
הפוגה .מימינכם מטעי בננות ומשמאלכם שיפולי גבעות טרשים .אחרי  1.5ק"מ מהפנייה תחצו את נחל צלמון ,אליו נשוב ונתוודע
בהמשך )לא לפנות בו אלא להמשיך צפונה עד שהדרך חוצה עמוקות את נחל עמוד( .נפנה שמאלה בשביל שחור ,לא לפני שנפתח
שער בקר .שערים דומים לזה ילוו אותנו במשך כל היום .אל תשכחו לסגור אותם ,ועוד יותר חשוב ,אל תשכחו לפתוח לפני זה...
נחל עמוד מתחיל אי-שם ליד מירון והוא מנקז שפע מים ממרומי הגליל .בקטע שלנו היו שרידי טחנות קמח ואמת מים ,הרדופים ,שני
חזירי בר גדולים ,שפני סלע ותאונת החלקה אחת .וחוץ מזה ,רכיבה כיפית במעלה הערוץ עד לכביש החוצה דרכנו .תעברו אותו כך
או אחרת ותמשיכו מהעבר השני עם הנחל ,מרחק של כמה מאות מטרים נוספים עד "העמוד" ,שעל שמו קרוי הנחל .גם למי שכבר
היה במקום – הביקור כאן מומלץ בחום .אפשר כמובן לגלגל התערבויות על מי יכול לעלות את העמוד ומי יכול לרדת .לא ניסינו.
חוזרים על עקבותינו ,אל הכביש ,ונוסעים בו מערבה בעלייה .זה לא כביש ראשי ובכל זאת  -הזהירות תבורך .אחרי  1ק"מ חולפים על
פני המסעף לקיבוץ חוקוק ,יורדים ,וממש בפניית הכביש שמאלה עוזבים אותו לימין ,בדרך עפר סלולה לבנה .רוכבים בעלייה ,מגיעים
למאגר ועוקפים אותו משמאל ולפנינו צומת .שוב פנייה ימינה למערב ,ותוך  5דקות אנו כבר על כביש קדרים .חוצים וממשיכים בדרך
עפר כבושה לכיוון מערב ,ועוקפים מימין את בתי הישוב כלנית .שימו לב :אחרי  1.7ק"מ הופכת הדרך למטושטשת-משהו ,עוזבת את
הדרך הראשית שמאלה ,ונכנסת לבתי הישוב הקיצוניים .תחלפו ותעברו לעבר הכביש הראשי מראר-כלא צלמון.
מכלנית פונים שמאלה במורד הכביש .מימין נראים המבנים של כלא צלמון .תוך כמה מאות מטרים נראה מימין תחילתה של גדר מגן
לכביש .ממש לפניה ישנו שלט ל"שביל הגבעה" .פנו עם השביל היורד ראשית לנחל ואחר כך משנה כיוון לימין ומטפס על הגבעה.
העלייה ממושכת ,חלקה בדרך עפר סלולה וחלקה מצופה אספלט .קצת למעלה משני ק"מ מאז שעזבנו את הכביש נמצא את עצמנו
בצומת .פנו ימינה אם רצונכם לפגוש באתר ייחודי הקרוי "השביל בגבעה"  -מיזם של אל"מ )מיל( חמזי עריידי מהישוב מראר ,המבצע
במקום תהליכי גיבוש לצוותי מנהלים וחברות היי-טק .יש כאן פיסול נחמד באבני המקום ,ואגם קטן ומסעדה בתוך מערה .וצריך
לתאם מראש ,ואנו לא תיאמנו ולא נכנסנו ,ואחרי ששתינו ואכלנו מהתרמילינו שלנו ,שבנו לצומת הנזכרת לעיל.
מהצומת ,בין מטעי זיתים בדרך מסומנת שחור ,ממשיכים בעקשנות למערב ,ולא מתפתים לשבילים אחרים ,עד שמגיעים אל מעל
אגם צלמון .עוברים מדרום לו עד לכביש המחבר אותו לכביש הראשי.
בכביש הראשי פונים שמאלה לדרום ,רוכבים בזהירות בשוליים עד הכניסה לכפר עילבון מרחק של  1ק"מ ,פונים שמאלה ומושכים
ישר-ישר בינות רחובות הכפר הנקיים והיפים ,עד למה שנראה ממרחק כפסגת הגבעה .העלייה קשה ומסתיימת רק לאחר בערך 1.2
ק"מ מהכניסה.
עוד קצת ישר ,מתחילה ירידה וסיבוב ימינה והדרך פונה שמאלה .קחו אותה ואל תתפתו בטעות לדרך היוצאת מעט לפניה .במפה
אמורה הדרך להיות מסומנת בסמ"ש אדום .אם תמצאו אותו תוכלו להיות בטוחים בזיהוי .מצאנו את הדרך האדומה .גדר בקר חדשה
מלווה אותנו מימין עד לפסגת ההר ,משהו כמו  1ק"מ .הדרך האדומה פונה ימינה במסעף ואנו עדיין איתה .הנוף מדהים למרחוק
ועצירה לזיהוי והתבוננות היא הכרחית .הסימון האדום יעזוב אותנו תיכף לשמאל ,אך אנו נמשיך בנחישות לעבר מגדל מים על ראש
גבעה ממול.
נכון ,שכחתי לציין שעברנו שוב גדר בקר אבל השער של הישוב מסד שמולנו נעול וסגור ומציב אתגר של ממש .עד שנמצא חור בגדר
ואנו מזדחלים דרכו אל תוך הישוב ,מנווטים ברחובות כשפנינו מטה ,אל שער הישוב ודרכו אל הכביש הראשי גולני-קדרים.
מהצומת שמאלה  200מטר ואחר כך ימינה )מזרחה( לכיוון רביד .משהו כמו  2ק"מ על הכביש יביאו אותנו לדרך עפר סלולה הפונה
ימינה ,ומשולטת "בקר מורן" .היזהרו ברכיבה :רוכבים לא מיומנים עלולים להיסחף בחוויית הירידה ולהקל ראש בחצצים שעלולים
לגרום להחלקה .מעתה לא נעזוב דרך זו וניצמד אליה באדיקות .ראשית נעבור במכלאת בקר גדולה ,אחר כך נגלוש בצמוד למטעי
אבוקדו בתוך העמק שבין הר סביון והר רביד ,ועוד מעט וכבר נכנסנו בין בתי הכפר חמאם.
שירת המואזין של יום ששי תלווה אותנו מעכשיו ועד היציאה לכביש ,והנה ממול תחנת הדלק והמכוניות שלנו .אפשר להעמיס עצמנו
ולחזור הביתה.

העמקים
מבת שלמה לגבעת הרקפות
מאת :שחר שטייף

רמה :קלה ,אורך המסלול 25 :ק"מ ,זמן 3-4 :שעות ,עונה :חורף ואביב,
מפת ס"ש :כרמל ).(4
מהמרכז והדרום :על כביש החוף )מס'  (2עד מחלף זיכרון .על כביש 70
חולפים על פני צומת פורידיס ,צומת שפיה ומגיעים לבת שלמה .ברמזור
שבראש הגבעה פונים ימינה ומחנים את הרכב.
מהצפון :מיקנעם על כביש  70לכיוון צומת פורידיס .חולפים את צומת אליקים
וברמזור של בת שלמה פונים שמאלה ומחנים.
תחילת המסלול ברכיבה דרומה דרך המושבה וירידה תלולה של כ 500-מטרים הישר לערוץ נחל דליה .חצייה כפולה
רטובה ורכובה של הנחל ופניה שמאלה .עוד  300מטרים ומגיעים לצומת שבילים .פונים שוב שמאלה )מזרחה( על הסימון
הכחול בדרך כורכר )בוצית לעיתים( ומזרחה במקביל לנחל ,בערך ק"מ וחצי .במקום בו הדרך הכחולה נפרדת מן הנחל ,אתם
נפרדים מהדרך וממשיכים בדרך עפר לא סלולה לאורכו של הנחל )מדרום לו( .הדרך מתפתלת לאורכו של הנחל כ 2.5-ק"מ
תוך מספר מעברי בוץ הרפתקניים ,עד שפוגשים שוב דרך עפר סלולה )לבנה( בסימון כחול .כן ,זו אותה הדרך שעזבתם
מקודם .פניה ימינה )דרומה( וטיפוס של כ 800-מטר על הדרך הלבנה אל מעבר לאוכף .בדרך תמצאו פניה ימינה לעבר
הגבעה .אל תפנו ,אבל זכרו את המקום .זו הדרך בחזרה...
אחרי אותם  800מטר פונים שמאלה לדרך עפר בלתי סלולה בין השדות .רוכבים על הדרך מזרחה ק"מ אחד ובפניה ימינה
)דרומה( לעבר עץ גדול ובודד בשטח .חולפים את העץ ויורדים בירידה תלולה לכיוון אחד מיובליו של נחל תנינים .בהגעה לערוץ
כדאי לפנות שמאלה לעבר המעיינות )עין תנינים ועין סוקר .כ 500-מטרים של רכיבה מזרחה( לביקור קצר ,ובחזרה לדרך
הראשית.
אחרי הירידה התלולה מגיעה העלייה התלולה דרומה ובסופה תצפית יפה ונקודת קפה )נ.ג 153 .במפה( .משם ממשיכים
דרומה עד להגעה לערוץ נחל תנינים .רוכבים בין השלוליות לאורך הגדה הצפונית ומחפשים מקום נוח לעבור את הנהר הגועש.
מצאנו שניים כאלו קצת אחרי בריכות החמצון )שבמפה מסומנות בשם התמים "מאגר מים"( .אחרי צליחת הנחל ממשיכים
לאורך הגדה הדרומית מזרחה ,מתחברים לדרך לבנה סלולה ועליה כשני ק"מ שיביאו אתכם הישר לגבעת הרקפות
)להתמצאות :מדרום נמצא קיבוץ גלעד המתכנה גם "אבן יצחק"(.
הדרך חזרה :תחילה מערבה על הדרך הלבנה בה הגעתם .אחרי ק"מ וחצי בפניה שמאלה מטפסים על השלוחה וימינה
)מערבה( לאורך הרכס כ 3-ק"מ על הדרך הלבנה .הישוב משמאלכם הוא גבעת ניל'י והישוב בבקעה שלפניכם הוא עמיקם.
הדרך הלבנה גולשת עם הרכס לצומת  ,Tבה תפנו ימינה )צפונה( ,תעברו שוב את נחל דליה )הפעם במעביר מים נוח( ותטפסו
לעבר האוכף .כק"מ וחצי אחרי מעבר הערוץ תגיעו לפניה שמאלה )מערבה ,כן ,זו אותה פניה שהזכרתי מקודם( לדרך עם סימון
כחול .טיפוס של  300מטרים ואחריו רכיבה על הרכס עד לפניה חדה ימינה )עם הסימון הכחול( וירידה תלולה ועצבנית בערוץ.
אחרי בערך ק"מ מגיעים בחזרה לערוץ נחל דליה וחוזרים את ארבעת הק"מ האחרונים באותה דרך בה באתם .בבת שלמה יש
מספר מקומות שבהם אפשר להחזיר לגוף את הקלוריות ששרפתם בטיול.

קסדה לכל רוכב
 oגם רכיבת נסיון מחוץ לחנות האופניים יכולה להסתיים בחדר מיון לא כל שכן רכיבה בשטח.
 oקסדה יקרה ככל שתהיה היא מוצר חד פעמי ולכן חשוב לזכור :קסדה שהצילה חיים יכולה לסכן חיים.
 oקסדות מתיישנות ולכן מומלץ לבחור קסדה שגילה אינו מעל שנתיים.

שמורת נחל דליה
מאתeric cohen :

רמה :בינונית ,אורך המסלול 20 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :כרמל ).(4

מכביש  70יורדים במחלף אליקים לכיוון קיבוץ דליה ,רמת השופט.
ממשיכים בכביש עד לצומת דרכים )ימינה קיבוץ רמות מנשה ,שמאלה רמת
השופט( .בצומת ממשיכים ישר )לכיוון קיבוץ דליה( עוד כ 1-קילומטר .מימין
לכביש ,באמצע שדה חרוש ,מבחינים בשביל עפר )דאבל( שנכנס ימינה .מחנים
את הרכבים בצד השדה )צמוד לכביש( .מומלץ להיזהר מהמדרגה כשיורדים מהכביש לשדה!

חלקו הראשון של המסלול הוא על סימון שבילים כחול .תחילת המסלול היא בנסיעה קצרה ונוחה על הדאבל לכיוון מערב
עד לנחל עצמו ,וכבר בכניסה לנחל מתחיל הכיף ,עם מסלול קופצני למדי שכולל בורות קטנים וסלעונים .השביל בסימן ירידה
עם המון עיקולים מפתים .אחרי כקילומטר וחצי של שביל קופצני ,מתרחב השביל והופך לדאבל נוח לרכיבה שממשיך מערבה
לכיוון עמק יפיפה שנגלה מלפנים.
מתרחקים קצת מהנחל עם הדאבל וממשיכים לפדל מערבה עד לעיקול עם מפגש עם סימון שחור לכיוון צפון )עולה לקיבוץ
רמות מנשה( .ממשיכים עם השביל והסימון הכחול ומגיעים לאזור יפהפה שלצערנו הרב נשרף לא מזמן ועדיין לא הספיק
להתאושש .בסופו של האזור השרוף פוגשים בשדות חרושים ומטעי פירות של קיבוצי הסביבה.
הדאבל מתחיל להיות בסימן עלייה .ממשיכים ומתמידים עם הסימון הכחול ופוגשים בעלייה די חדה של בערך  1קילומטר
)לעייפים שבינינו :אפשר להקיף את הגבעה מצידה הצפוני על דאבל רגוע עד למפגש חזרה עם הסימון הכחול( .אומנם העלייה
לא ממש נוחה לטיפוס )מחמת הג'יפים שדי הרסו את המסלול( ,אבל בסופה באה הירידה.
יורדים עם הסימון הכחול עד לצומת שבילים .צומת זו גובלת בשמורת הר חורשן ,ובה צל אורנים מבורך ,בייחוד בימים חמים.
בימי החורף ,עין משרה מלא במים זורמים .זאת נקודת הקפה המומלצת שלי לטיול.
אחרי הפסקת הקפה ,נפרדים מהסימון הכחול וממשיכים עם הדאבל שפונה צפונה ומתחילים בסימן עליה .אחרי כקילומטר וחצי
פוגשים בנחל מנשה ,חוצים אותו ופונים מיד ימינה )מזרחה( וממשיכים בדאבל שמקביל לנחל .אחרי כקילומטר הדאבל חוצה
שנית את נחל מנשה וממשיך בכיוון עליה לתוך הקיבוץ עד לכביש אספלט )כביש עוקף(.
עם הכביש ממשיכים ימינה ,עוברים ליד הדיסקוטק המקומי ויוצאים משער הקיבוץ לכיוון צפון-מזרח .ממשיכים על כביש הגישה
לקיבוץ עוד כקילומטר וחצי עד שרואים מצדו השמאלי של הכביש קרוואן של רועי כבשים ומצידו הימני של הכביש נגמרים
העצים עם רמפת בטון .מכאן יש שתי אפשרויות:
 .1ממשיכים עם הכביש עד להצטלבות הדרכים שפגשנו עם הרכב לפני החניה .בהצטלבות ימינה ונוסעים על הכביש עד
לרכבים.
 .2בצמוד לרמפת הבטון פונים בשביל לא מסומן שיורד ירידה חדה מאוד ימינה ,ממשיכים איתו למטה עד סופו )צומת  ,(Tפונים
שמאלה ומיד ימינה כדי לחצות את הנחל ,ונפגשים חזרה עם הסימון הכחול שממנו התחלנו .פונים שמאלה בשביל הקופצני
וחוזרים חזרה בטיפוס/רכיבה טכניים נחמדים עוד כ 2-קילומטר חזרה לרכבים.

הרכיבה בשטח עלולה להזיק לצמחיה ולבעלי החיים .אין להכנס למקומות בהם מוגדר כי הרכיבה אסורה.

נפלאות רמת מנשה :נחל השופט ,ג'וערה וחירבת ראס
מאת :שחר שטייף

רמה :בינונית ,אורך המסלול :עד  35ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :כל
השנה ,מפת ס"ש :כרמל ) ,(4הערה :אחרי גשמים צריך להיזהר ממשטחי סלע
גיר לחים ,בפרט אם הם מכוסים בחזזיות .הנ"ל חלקלקים עד מאוד.
מדרום :ירידה מכביש החוף במחלף זיכרון לכביש  .70בצומת יקנעם
)אחרי שעברתם את הרמזור של אזור התעשייה והקניון ,אבל לפני שהגעתם
לצומת התשבי( פנו ימינה ל"יקנעם-מושבה" וסעו קצת יותר משני ק"מ .הגישה
לנחל היא בקו התפר בין המושבה לקיבוץ הזורע .אפשר להיכנס עם הרכב
ימינה כ 500-מטרים לחניון קטן שצמוד לפינת חמד בתוך סבך הצמחייה.
רוכבים במעלה הנחל )סימון אדום( כ 3-ק"מ עד עמק השלום .פונים שמאלה )דרומה( על "הדרך הרומית" )שיכוך מלא
מומלץ( .אחרי בערך קילומטר אפשר לבצע גיחה קצרה ימינה להפסקת קפה במעיינות נחל השופט )הדרך עלולה להיות בוצית
מאוד אחרי גשמים( ולחזור לדרך הרומית .ממשיכים על הדרך הרומית עד כביש ) 6953בין מתקן "טייפון" לג'וערה( ,חוצים את
הכביש בזהירות וממשיכים על הדרך הלבנה כשני ק"מ דרומה עד למפגש עם עמודי קו מתח גבוה.
כאן צריך לקבל החלטה בהתאם למצב הבוץ  -אפשר להמשיך דרומה עוד ק"מ וחצי על אדמה שחורה לעין כפר )מעיינות נחל
תנינים( ומשם לפנות לצפון-מזרח לכיוון חרבת ראס .אם הבוץ לא מאפשר  -פונים שמאלה )מזרחה( ומטפסים בדרכים הלבנות
לפסגת חרבת ראס )ההר הגבוה ביותר בשטח( .זה המקום לקפה פסגות עם תצפית יפה לעמק יזרעאל ,לכרמל ובעצם לכל
הכיוונים.
מחרבת ראס עומדות לפניכם שלוש אפשרויות ,בהתאם לכוחות ולזמן:
הדרך הקצרה ביותר  -לחזור על עקבותיכם.
הדרך הבינונית  -לרדת מחרבת ראס לכיוון צפון-מערב לעין שולמית .צריך להקפיד שלא לפספס ,אחרי קילומטר ירידה ,את
המזלג שמוביל לאוכף מצד שמאל ,המוליך לעין שולמית .פונים שמאלה במזלג ,אחרת תמצאו את עצמכם גולשים לנחל משמר
העמק.
חצו את האוכף והמשיכו לצפון-מערב עד למפגש עם קו מתח גבוה .היצמדו לצד השמאלי של הערוץ והמשיכו משמאל לקו
המתח עד לכביש  .6953חצו את הכביש בזהירות והמשיכו שני ק"מ במורד נחל גחר )בצד השמאלי של הערוץ( .אחרי שני ק"מ
יש כביש שמטפס שמאלה על צלע ההר .עליה תלולה לקו פרשת המים של הר גחר ומשם ירידה לצידו השני של ההר ,בחזרה
לנחל השופט והביתה.
הדרך הארוכה  -לרדת מחרבת ראס  3ק"מ לכיוון צפון-מזרח ,על השלוחה ,לכיוון קיבוץ משמר העמק .עם ההגעה לקיבוץ פניה
שמאלה לכיוון נחל משמר העמק וכביש  .6953במקביל לכביש ומדרום לו נמתח שביל שמטפס במתינות מערבה לאורך הנחל
עד עין שולמית ,ומשם המשך כמו בדרך ה"בינונית" )או לג'וערה ,וממנה על הדרך הרומית(.

מקיבוץ גשר לשמורת נחל תבור
מאתEZriders MTB :

רמה :בינונית ,אורך המסלול 32 :ק"מ ,זמן 4 :שעות ,עונה :חורף ואביב,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :גליל תחתון ,העמקים והגלבוע ).(3
נוסעים לכיוון בית שאן דרך כביש  .90מחנים בקיבוץ גשר.
זהו טיול אופניים מקיבוץ גשר שבעמק בית שאן לשמורת נחל תבור ,דרך
מצפה אלות ,נחל רכש ותל רכש .מומלץ לתאם טלפונית עם קב"ט הקיבוץ ,על
מנת שיפתח את השער האחורי המוביל לכביש המשובש ,וגם לצורך החניה בקיבוץ.
מהשער האחורי רוכבים מערבה על כביש משובש ולא בשימוש במגמת עלייה ,עד המפגש עם השביל הכחול .ממשיכים על
הכחול תמיד במגמת עליה ,עד למצפה אלות ועד המפגש עם שביל ישראל .פונים מעט מזרחה על שביל מסומן שחור לכיוון
מצפה אלות .לאחר תצפית על עמק יבניאל והכנרת )בימים ערפיליים אין ראות( ,עורכים מנוחה ושתיית קפה ,חוזרים בחזרה
על אותו שביל )סימן שחור( ומתחברים שוב לשביל ישראל.
חוצים את ערוץ נחל אולם ואת חורבת אולם .לאחר כ 1.5-ק"מ מגיעים לחורבת סירין .ממשיכים דרך נחל רכש לכיוון תל רכש
בטיפוס עבה .לאחר  1.5ק"מ מתל רכש עוזבים את שביל ישראל בפניה חדה דרום-מזרחה על שביל סימון אדום ,אל תוך
שמורת נחל תבור.
ברכיבה לתוך השמורה חוצים מידי פעם את נחל תבור .יש להיזהר :במספר מעברי מים הסלעים מאוד חלקלקים .לאחר גשמים
צריך לברר את מצב הבוץ בשמורת נחל תבור .ממשיכים באדום עד שמתחברים לכביש מספר  ,90פונים צפונה ,ולאחר כ1.5-
ק"מ מגיעים לקיבוץ גשר ולרכבים.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oהקב"ט לא אוהב שעוברים דרך הקיבוץ ,עם תיאום ובלעדיו .עדיף לחנות ליד מפעל הגבס הסמוך.
 oמאמצע מאי – הטמפרטורות באזור בעננים )  35מעלות ומעלה(.
 oהעליות קשות 650 :מטרים לראשונה ו 150-מטרים לשנייה.

אזור הכרמל
מסלול מודולרי מדלית אל-כרמל לעין אלון
מאת :עידו בר-תנא

רמה :בינונית ,אורך המסלול 14 :ק"מ ,זמן 3-4 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :כרמל ).(4
נקודת ההתארגנות ותחילת המסלול ב"מסעדת הכפר" )אם איני טועה
בשמה( ,הממוקמת בתחתית הירידה מדלית אל-כרמל ,מיד לפני העלייה
לעוספיא )מצד שמאל כשמגיעים מכוון דלית אל-כרמל ,ממש בתחתית הירידה(.
מגרש החניה שייך למסעדה אז כדאי ומנומס לבקש רשות ,ובעל המסעדה,
דרוזי חביב ,מעולם לא סירב .להיפך.
עלייה ביער אורן ,תצפית מהנקודה הגבוהה בכרמל ,סינגל ארוך ומהנה ,מעין נחמד ,טחנות קמח עתיקות .כל זאת ועוד
במסלול יפה של כמה שעות עם הרבה אופציות להרחבה.
תחילת המסלול ברכיבה לכיוון צפון-מערב בוואדי המתחיל מאחורי המסעדה ,דרך שביל החוצה בוסתן נחמד וממשיך לאורך
טרסות במורד הוואדי .הוואדי נפתח ולוקחים את השביל המוביל דרומה ,פחות או יותר ,שמתחיל לטפס ולטפס ולטפס ,תוך
זגזוג ביער אורן כרמלי טיפוסי .בסוף הטיפוס לוקחים בשביל לעבר הכיפה הבולטת ממערב – זהו הר שוקף ,מהפסגות
הגבוהות בכרמל .השביל כעת די מישורי ונוח ,וקרוב להר הוא כבר הופך עביר לכל כלי רכב .בפסגת השוקף חניונים לרוב ושווה
להסתובב קצת ולתפוס תצפיות לכל כיוון ,אם כי האורנים המכסים את הפסגה מונעים ראות מנקודת תצפית אחת לכל הכיוונים.
זהו גם מקום טוב להחזיר את הנשימה מהעלייה המתישה .מכיוון שלפנינו הסינגל בה"א הידיעה של הכרמל ,אז לא כדאי לזלול
כעת.
הסינגל מתחיל בסימון שביל אדום ,מעט דרומית לפסגה ,ותחילתו מסומנת גם כשביל חוצה ישראל .ניקח את האדום וחיש מהר
נמצא עצמנו בסינגל מעניין ומאתגר ,ברמה סבירה ,המתפתל בחורש צפוף מטה-מטה .זהו הסינגל הארוך בכרמל )למיטב
ידיעתי – אשמח להתבדות כמובן( וניקח אותו גם לאחר שהוא חוצה מפגש עם שביל רחב .הסינגל מסתיים בירידה תלולה סמוך
למלון יערות הכרמל ,בכבישון צר אך סלול.
מכאן ניקח ימינה בכבישון )צפון-מזרח( תוך פזילה לכניסה שמאלה לתוך נחל אלון .נמשיך במעלה הנחל ,דרך מבני טחנות
קמח ,עד לנביעה עם בריכה ומשאבה ישנה לצידה .לצערנו ,המקום די מוזנח למרות הפוטנציאל של נקודה זו .בכל זאת ,מעט
אח"כ שווה לעצור ולנוח בצל האלונים ,לשלוף את ערכת הקפה וליהנות מהאוויר הטוב ,הקפה הטרי )תה/מרק  -מה שתרצו(
והחלפת חוויות מהסינגל הפנטסטי.
המשך הרכיבה במעלה נחל אורן תחבר אותנו לאחר כמה קילומטרים לנקודה שבה שברנו מהוואדי שמאלה ,ומשם ניתן לחזור
על עקבותינו לרכב .ניתן גם לשבור שמאלה בנחל אורן בסימון כחול לעלייה קורעת בטירוף המובילה לצומת דמון ,ולהתחבר
משם למספר מסלולים נוספים .ניתן גם לרדת בנחל אלון ולהגיע לאזור מטופח של פיקניקים ומשם לטפס לכיוון מלון יערות
הכרמל ובית אורן ,ועוד שלל אפשרויות ,ככל שהזמן והנשימה מאפשרות.
בחזרה ברכב :אפשר להחזיר הקלוריות במסעדה בה חנינו .בסה"כ טיול נחמד ,מגוון ומתאים לאחר צהריים מהנה .ישנן כאמור
עוד אפשרויות לצרופים של מסלולים באזור ,למשל מכיוון האוניברסיטה דרך שוויצריה הקטנה ,ועוד ועוד.

דרך נוף כרמל
מאת :אודי רטי

רמה :קלה ,אורך המסלול 24 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :כל השנה ,מפת
ס"ש :כרמל ).(4
מחיפה :אחרי האוניברסיטה פונים שמאלה לנשר וימינה אחרי כ 3-ק"מ
ל"דרך נוף כרמל".
מהמרכז :יורדים במחלף עתלית מכביש החוף לכביש הישן ,וימינה בכביש
שעולה לבית אורן עד לצומת דמון .שמאלה לכיוון חיפה ואח"כ ימינה לנשר.
אחרי כ 3-ק"מ ל"דרך נוף כרמל" .מכיוון יגור :שמאלה בנשר עפ"י השילוט
ל"דרך נוף כרמל".
דרך נוף כרמל היא דרך עפר נוחה העוברת בשבר הכרמל ,בכתף שהיא מעבר בין מצוקי הדולומיט הקשה שמתחתינו
לקירטון הרך שמעלינו .הדרך הנוחה מאוד מבחינה פיזית וטכנית ,עם נוף מרשים ,טובה לרוכבים מתחילים ומומלצת כמסלול
לטעימה לאנשים שנרצה להדביק בשיגעון הרכיבה .אך גם ותיקים ומנוסים ימצאו עניין בנוף ,בשקט ובאתרים הפחות מוכרים
לאורכה ,או כמסלול לרכיבת לילה .מים ניתן למצוא בחניונים בתחילת הדרך ובקרן כרמל.
למתחילים בכביש העולה מנשר ,לאחר כ 2.3-ק"מ ,קצת אחרי סימון השביל הכחול של נחל נחש ,ישנה דרך היורדת מזרחה
כחצי ק"מ לאורך שיא השלוחה אל הוטת ג'ין )נ.צ  - (1566/2380פתח מערה קרסטית עמוקה שבחורף עולה ממנו אוויר חם
ואדים.
ניתן להתחיל את המסלול גם מהשכונה הבדואית של עוספיא )לבאים מצומת דמון לכיוון עוספיא  -פניה שמאלה קצת לפני
הק"מ ה .(39-הדרך מתעקלת לכיוון מזרח עד למצפור דוד איזן  -אתר הנצחה ללוחמים שנפלו בתעלת סואץ .במקום דגם ענק
של חצי האי סיני והמעוזים שעל התעלה .משם נרכב כל הזמן בשבילים יורדים עד למפגש עם דרך הנוף .את הירידה להוטת
ג'ין נזהה על פי השביל הכחול של נחל נחש.
נחזור לדרך הנוף ונמשיך דרומה בדרך ברורה ומשולטת ,לאורך פיתולי הדרך המקיפים את ערוצי הנחלים היורדים מזרחה.
לאורך הדרך מתגלה נוף מרשים וחורש ים תיכוני של אלונים ,עצי קטלב ודפנה ופריחות בעונה .לאחר כ 16-ק"מ )כ 1-ק"מ
אחרי האומגה הגדולה של הדרך( נתחבר לכביש שיוביל אותנו לקרן כרמל – אל-מוחרקה.
באל מוחרקה יש מנזר השייך למסדר הכרמליטים ,ובחצרו פסל אליהו הנביא אשר לפי המסורת נאבק כאן בנביאי הבעל .זה
המקום לשלוף את התנ"ך מנרתיק האוכף )מי שלא הביא  -שיקשיב( ולקרוא )מלכים א' ,י"ח( את הסיפור המדהים של המאבק
וניצחון האמונה באל.
קרן הכרמל יוצרת את משולש הכרמל ,יחד עם העיר חיפה וחוטם הכרמל שמעל בנימינה ,והיא הנקודה הטובה ביותר לתצפית
בכרמל .מגובה של  474מטרים ניתן לראות בימים הבהירים של חודשי החורף )"ביום טוב" ,כמו שמבטיחים המדריכים( את
החרמון המרוחק ,את הרי הגלעד ,הר עיבל ,חדרה ,נתניה ועוד.
ומכאן נגזרת נקודת הקפה של הטיול על פי אסכולת ההר ,בתצפית מדהימה אל מול הנוף .לאחר הפסקת הקפה מחכה לנו
קטע נחמד לסיום :נחזור לדרך הנופית ונרכב כ 8-ק"מ בפיתולי הדרך עד לכביש אליקים-דלית אל-כרמל ) .(672באזור ישנן
דרכים רבות ובעזרת מפה אפשר להתחילו ולסיימו בדרכים שונות ואף להפכו למסלול מעגלי.

חוף הבונים ,יער עופר וואדי מהר"ל
מאת :עודד כהן

רמה :בינונית ,אורך המסלול 28 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :כרמל ).(4
מצומת פורדיס נוסעים צפונה בכביש הישן לכיוון חיפה .אחרי כ 6-ק"מ יש
פניה שמאלה עם שילוט לחוף הבונים .הדרך עוברת מעל הכביש המהיר בגשר
צר .אחרי הגשר הדרך פונה שמאלה ,ומיד מסתעפת ימינה לשביל כורכר .פונים
אל שביל הכורכר ואחרי כמה עשרות מטרים מגיעים לצומת  .Tפונים בה
שמאלה )דרומה( לאורך מסילת הרכבת ,עד שהדרך חוצה את המסילה .מיד
אחרי המפגש עם המסילה ,יש פינת מרגוע ומקום חניה.
דרום-מערב הכרמל )מזיכרון יעקב עד נחל מערות( הינו גרסה "לייט" של הכרמל :פחות הררי ,וגם פחות מטויל .אין כאן
כמעט שבילים מסומנים ,והשיפועים המתונים והיער הדליל במקצת מאפשרים למצוא פה הרבה שבילים שהם משהו בין דרך
עפר לסינגל .למרות שהנקודה הגבוהה ביותר היא ברום  200מטרים ,עוברים פה הרבה עליות וירידות .המסלול מתחיל
ומסתיים בחוף הבונים ,ואפשר )ומומלץ( לרכוב בסוף לחוף היפה הזה ולתפוס שלווה באחד המפרצונים .בנוסף ,כדאי להביא
ציוד ים ולהשאיר אותו במכונית ,לשימוש בסוף המסלול המעגלי.
לקחתי למסלול זה את קבוצת ה"שנטי" ואת  ,EZ-riderוקיבלתי תגובות נלהבות .המסלול חמקמק ביותר ,לכן כדאי להדפיס
אותו ולעקוב אחריו בתשומת לב .תחילת המסלול נועדה "לברוח" מרצועת החוף ,שהינה מלאה בתעלות ,גדרות ,ומחצבות.
רוכבים דרומה כ 3-ק"מ על דרכי עפר לאורך המסילה ובשדות ,ואז פונים מזרחה לעבר הכביש הישן חיפה-ת"א .מעבר לכביש
מתחיל הטיפוס .נעלה בדרך לבנה המקיפה את המחצבות מדרום ומטפסת לרום  100מטרים .כאן מתחיל האזור ההררי
המיוער ,הממשיך עד אזור יוקנעם .בכל השטח העצום הזה יש רק שני מושבים )כרם מהר"ל ועופר( .נתגלגל מזרחה בשבילים
מסולעים ,נקיף את מושב עופר ממזרח ,ונרד צפונה לוואדי מהר"ל .הירידה מעופר לוואדי היא בהחלט חוויה.
נחצה את הכביש לכרם מהר"ל צפונה ,ונטפס על צידו הצפוני .כאן נמצאת "דרך נוף חוף כרמל" – דרך לבנה ,אזורי פיקניק
והרבה מטיילים .אחרי טיפוס של כ 1.5-ק"מ נתגלגל למצפה עופר – מגדל תצפית עם נוף נהדר על רצועת החוף .נרד לכביש
וניסע דרך הכביש לחוף הבונים.
הערה חשובה :אם יש סכנת בוץ )אחרי גשם קל אפילו( ,מוטב להתחיל את הטיול מצומת עופר ,לנסוע דרומה  2.8ק"מ ,לנקודה
) Eרואים משמאל לכביש שיבר כחול לבן עם שלט "יחידת אספקת מים העמקים"(.
תיאור המסלול ,כולל מרחקים בק"מ:
יוצאים מנק'  .Aרוכבים חזרה אל פסי הרכבת וחוצים אותם .מיד אחרי ההצטלבות נעלה על שביל עפר המוביל דרומה לאורך
המסילה.
 – 0.79נק'  – Bפנייה מזרחה )שמאלה( המובילה למעבר מתחת לכביש המהיר .עוברים ,ומגיעים לקצה המערבי של עין
איילה ,ליד גינת קקטוסים מרשימה .ממשיכים דרומה בדרך עפר לאורך השדות.
 – 2.69נק'  ,Cשוברים שמאלה לשביל חקלאי נוח באמצע השדות ,ההולך מזרחה.
 – 4.27נק'  – Dצומת  – Tלוקחים ימינה ,על שביל כורכר.
 – 4.39שביל הכורכר פונה שמאלה ,אנו נפרדים ממנו וממשיכים ישר על דרך פחות ברורה.
 – 4.69הגפנים משמאל כמעט נגמרות .שוברים שמאלה )ברגל( ,חוצים תעלה אל עבר הגפנים ,ונוסעים ישר מזרחה עד
הכביש הישן.
 – 5.23נק'  – Eמגיעים לכביש הישן ,חוצים אותו ,ליד שיבר כחול-לבן עם שלט "יחידת אספקת מים העמקים" .יש לחצות את
השדה שממזרח לכביש ) 150מטרים רוחבו( .בתלות בעונה ,יכול להיות שם בוץ או קרקע חרושה ,ויש צורך לחצות ברגל.
מעבר לשדה יש שביל כורכר.
 – 5.41מגיעים לשביל הכורכר ,פונים שמאלה.
 – 5.60כעשר מטר לפני קידוח "חוף כרמל  "2נכנסים ימינה ,למרות שלא רואים שביל ברור .אחרי  20מטרים רואים עלייה
חדה וקצרה מחומר מחצבה .מטפסים בה )ברגל(.
 – 5.67דרך לבנה ,של המחצבה .פונים ימינה .אחרי  30מטרים יש מזלג  -לוקחים את השמאלי המטפס .אחרי טיפוס של כ-
 700מטרים בנוף מחצבות משמים ,ישנה תצפית יפה על רצועת החוף )נק'  .(Fזהו ,נחלצנו מרצועת החוף.
 – 6.63לוקחים פנייה עולה ימינה.
 – 6.80מתחברים ל"ברך" של שביל גדול יותר ,ממשיכים ישר-שמאלה.
 – 7.12צומת  ,Tלוקחים ימינה.
 – 7.31מתעלמים משביל מסתעף ימינה.

 – 7.44בנקודה זו יש שביל מסתעף ימינה .לפנינו )לפני שפונים ימינה( רואים ירידה חדה ,אחריה עלייה חדה .הפנייה ימינה
תחסוך לנו "עימות חזיתי" עם הירידה והעלייה )לא מומלץ לנסות(.
 – 8.10נק'  – Gמימין מתחבר שביל נוסף; משמאל אין שביל ,אבל יש כניסה לוואדי רדוד .נכנסים שמאלה לוואדי ,נוסעים על
קרקעיתו ,על הסלעים החשופים .קשה ,אבל לא מדי.
 – 8.48מתעלמים משביל מימין.
 – 8.59שביל עולה חצי-ימינה ,עולים עליו .כאן נגמרת הנסיעה על קרקעית הוואדי המסולעת ,ואנו חוזרים לשביל.
 – 8.85צומת .מקום טוב להפסקה .ממשיכים ישר ,לתוך חורשת אורנים.
 – 9.22לוקחים הסתעפות ימינה.
 – 9.39מגיעים למטע זיתים.
 – 9.58צומת  ,Tלוקחים ימינה .אנחנו על שביל ישראל )נק' .(H
 – 9.78בהצטלבות פונים שמאלה .עוברים משמאלנו את מושב עופר ,עוברים כמה עליות וירידות בגבעות עופר בחורש
ומטעים.
 – 12.96הצטלבות ,פונים ימינה.
 – 13.18צומת  – Tפונים שמאלה .שביל מאוד נוח )הימני מוביל לבת שלמה(.
 – 13.77נק'  – Jהשביל מתפתל ימינה ,אנחנו נרד שמאלה לדרך פחות טובה ,המתחילה לעלות צפונה .לקחת אוויר ,כאן
מתחילה עלייה לא קלה ,המקיפה את עופר ממזרח.
 – 14.59נק'  – Kאזור הפסגה ,איזה נוף! רואים את עמק מהר"ל ,ואת כל ה"בפנים" של הכרמל עד האוניברסיטה ועד
המוחרקה .מכאן מתחילים לרדת בפיתולים לכיוון עופר .ממש לפני מחסום הכניסה לעופר פונים ימינה .אח"כ הדרך עוברת בין
שדות ,חממות וחורש טבעי.
 – 17.45השביל מתעקל קלות ימינה .ממשיכים איתו ,מתעלמים משביל היוצא שמאלה.
 – 17.61צומת  ,Tפונים שמאלה .אחרי  30מטרים ממשיכים עם השביל היורד ימינה.
 – 17.81נק'  – Nגדר בקר ,ואחריה מזלג דרכים .לוקחים את השמאלי היורד ,שמתחיל את הירידה הנהדרת לוואדי מהר"ל.
 18.11פרה...
 18.32צומת  ,Tפונים שמאלה .יורדים עד המטעים בתחתית וואדי מהר"ל ,מגיעים ל  ,Tפונים שמאלה.
 – 19.90נק'  – Mמתקן של קק"ל .אפשר למלא מים .יוצאים לכביש לכרם מהר"ל ,פונים ימינה.
 – 20.46יורדים מהכביש שמאלה ,ל"דרך נוף חוף כרמל" )יש שלט( .מתחילים טיפוס ארוך ,עד הפסגה.
 – 21.91צומת בפסגה .מכאן עוקבים אחרי השילוט "אל מגדל התצפית".
 – 23.00יש ירידה שמאלה לכביש מס'  .4אם נמאס ,אפשר לקצר; אם לא ,ממשיכים ישר למגדל )עוד  300מטרים( .כדאי
לעלות לראש המגדל – הנוף נהדר.
כדי לחזור לחוף הבונים ,פונים אחרי המגדל ימינה ,ובסוף הירידה שוב ימינה .הדרך תיקח אותנו לכביש מס'  .4שם פונים
שמאלה ,ואחרי כמה מאות מטרים מגיעים לכניסה לחוף )יש שילוט לחוף הבונים ולצומת עופר(.
כדאי לסיים בחוף הבונים .לרוכבי אופניים  -הכניסה חינם.

מישור החוף והשפלה
בין שוכה לעזקה
מאת :ניר סמואל

רמה :בינונית ,אורך המסלול 25 :ק"מ ,זמן 4 -3 :שעות ,עונה :חורף
ואביב ,מפת ס"ש :דרום השפלה ושולי הר יהודה ).(12
יוצאים מקיבוץ נתיב הל"ה ,מספר ק"מ מזרחית לצומת האלה.
המסלול עובר בשדה המערכה בין ישראל לפלישתים ,במקום בו
התקיים הדו-קרב המפורסם בהיסטוריה )לא ,לא הוליפילד-טייסון( :המאבק
בין דוד לגוליית .השרידים הארכיאולוגיים הרבים מעידים עדות אילמת על כך
שהאזור היה מרכז התיישבותי מן התקופה הישראלית ואילך וידע תקופות פריחה ומסעות חורבן .הרכיבה היא בתא השטח של
שפלת יהודה ומזכירה את האזורים הקרובים ומוכרים יותר של פארק בריטניה ויער הנשיא ,אך הנופים חשופים יותר והתצפיות
מרחיקות ראות.
מהקיבוץ נרכב כמה מאות מטרים על הכביש עד לפניה לאדרת ,נפנה ,ומיד נעלה על שביל עפר ימינה ונתחיל בטיפוס לתל
שוכה .בפסגה ישנן חורבות לא מרשימות במיוחד ואפשרות לרכוב ללא שביל ספציפי .מכאן ניתן לראות את היעד הבא שלנו:
קבר שייח אבו-הילאל ,וחדי העין יוכלו לזהותו כבר מהקיבוץ.
דרך ג'יפים תלולה תוריד אותנו לנחל שנמצא בין הקבר והר שוכה .נגלוש בו מעט ונתחיל לעלות בשביל המסומן להר שוכה
בעלייה תלולה .כאשר נגיע לאוכף )שבצידו חוות עיזים רעועה( ,שביל כחול מוביל ימינה להר שוכה ,אך אנו נפנה שמאלה לכיוון
הקבר .הקבר אינו מסומן במפה אך ניתן לראות שביל ג'יפים העושה רי"ש קטנה ימינה מן הדרך על הכיפה .נעלה בשביל
הג'יפים לתצפית יפהפייה.
אלמלא היינו רק בתחילת המסלול ,היתה זאת עצירת קפה משובחת .מהקבר נרד ישירות בסינגל חביב לשביל הראשי .נחזור
לאוכף ונעלה להר שוכה בשביל הכחול .משביל זה נגלוש ימינה בדרך ג'יפים תלולה )פניה שנייה ימינה( ונגלוש לנחל שוכה ,עד
המפגש עם כביש צומת אלה בית גוברין )ליד תחנת הדלק(.
נפנה ימינה ,וקצת אחרי התחנה  -לכיוון צומת האלה  -נחצה את הכביש לדרך עפר ונטפס אל עבר האוכף המוביל לתל עזקה.
באוכף ישנו שילוט שיוביל אותנו בדרך סלולה לתל .זהו חלקו הצפוני והפחות מוכר של פארק בריטניה .מהתל ישנה תצפית
מרשימה של כמעט  360מעלות .בנוסף ,קק"ל פיזרה משטחי אבן עליהם חקוקים הפסוקים המתארים את הקרב בין דוד
לגוליית.
מהתל נגלוש לכיוון צפון אל הצומת המובילה לשדות מיכה .נחצה את הכביש מזרחה ונטפס לאורך סימון שביל ישראל באפיק
נחל רחב .לאחר כ 2.5-ק"מ נפנה שמאלה ונטפס אל תל ירמות :נקודת הקפה המומלצת במסלול .משם נמשיך במעלה
השלוחה אל חורבות בית נטיף :חורבות נרחבות של כפר עתיק שנודע בעיקר בזכות סוג מנורות השמן הייחודיות שיוצרו בו
לשימוש נוצרים ויהודים כאחד .מבית נטיף נטפס דרומה אל קו הרכס ונגלוש חזרה אל קיבוץ נתיב הל"ה.
ניתן ומומלץ לשלב גם גיחה למנזר בית ג'ימאל ,שם קבור על פי המסורת הנוצרית רבי גמליאל ,מורו של השליח פאולוס שנתן
עבורו עדות אופי כשנתפס .יש לציין שלמרות המסורת ,קבור המנוח ביבנה .במנזר שני מסדרים :נזירים איטלקים ונזירות
צרפתיות )נשמע כמו התחלה של סרט( שמתמחים בהכנת יין ושמן זית ,והם מסבירי פנים ומארחים נלהבים.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oמסלול מומלץ מאוד לבעלי כושר גופני ונפשי :שלוש עליות רציניות )שמתוגמלות בשלוש ירידות נפלאות כמובן( .לי
המסלול ארך כ 6-שעות ולא .3-4
 oבנוגע להסבר על המסלול מתל ירמות :בוטל המסלול האדום לכיוון נתיב הל"ה .לשים לב! כשעולים לאוכף הר שוכה,
קבר השיח נמצא מימין )מערב( ,והמשך הדרך להר משמאל )מזרח( ,ולא כפי שצוין.

לאורך הירקון
מאת :אודי רטי

רמה :קלה ,אורך המסלול :כ 20-ק"מ ,זמן :כ 3-שעות ,עונה :כל השנה
)בקיץ ,חלקים חוליים מהמסלול עלולים להקשות .בחורף – הדרך בוצית( ,מפת
ס"ש :גוש דן וחוף פלשת ).(10
מצומת גהה נצפין כ 1.6-ק"מ עד למעבר הכביש מעל נחל ירקון .נרד
בזהירות על משטח הבטון לגדה הצפונית של הנחל.
בנחלי ישראל ,הירקון הוא השני בגודלו .הוא מנקז יובלים רבים ושטח
אגן ההיקוות שלו  1800קמ"ר .למרבה הפלא ,למרות הזיהום הקשה של הנחל יש בו חיים .ניתן לפגוש לאורכו צמחייה רבה:
שיחי פטל ,קנה ,ערבה ,נופר צהוב ועוד .עופות מים :אגמיות ,שלדגים ,פרפורים ,קורמורנים ,ברווזים ועוד .בעלי חיים נוספים
שניתן לראות הם צב ביצה ,הצב הרך ,נוטריה ,שועל ,נמיה ודורבן .ובמים  -דגים מסוגים שונים .ואולי גם נפגוש חסיד ברסלב
מתבודד בין העצים.
נצא ברכיבה בצמוד לגדה הצפונית של הנחל )סימון שבילים כחול( ומיד נבין את פירוש שמו של הנחל בערבית ,ואדי אל-עוג'ה
)הנחל המתפתל( .פיתולי הנחל  ,והדרך הצמודה לו ,כה רבים ולכן המרחק האווירי שנעבור קטן בהרבה מאורך המסלול
האמיתי .ישנם הרבה פיצולים בדרך וצריך לדבוק תמיד בדרומי )הימני( .אם התברברנו – יש לשאוף תמיד דרומה עד שנפגוש
את הנחל.
לאחר כ 1.5-ק"מ נחצה את נחל הדרים ,על שם הפרדסים הרבים באזור ,ונמשיך עם הנחל בערך כ 3.5-ק"מ עד לגשר כביש 5
)מורשה-ירקון( .נעבור מתחת לכביש ,נמשיך בפיתולים עד לסכר תע"ש ונחצה את נחל פרדס .הסימון הכחול לוקח צפונה
ומזרחה לגבעת הכלניות )פריחה בדצמבר-מרץ(.
חוזרים דרומה לנחל ,כ 700-מטרים ,בסימון שבילים שחור וחוצים את נחל הדרים .ממשיכים בשביל השחור ,חוצים את נחל
קנה ואחרי כ 600-מטרים ניתן לחצות את הנחל לטחנת אבו-רבאח  -טחנת קמח שפעלה עד  .1948נחזור לגדה הצפונית
ונעבור מתחת לכביש  40המוביל להוד השרון .אחרי כ 1.3-ק"מ נפגוש את שביל ישראל )לבן ,כחול ,כתום( ליד מבנה אבן,
שריד לימים יפים יותר של הנחל כשניתן היה להשתמש במימיו .נחצה את הנחל בסכר נווה ירק לגדה הדרומית ונמשיך לאורך
הנחל עד לחציה נוספת של כביש ) 5ירקון-קסם( .נמשיך לאורך הנחל עד לבית הבטון ,המבנה הראשון בארץ ישראל שנבנה
מבטון ,אשר שימש בית משאבות לאספקת מים לפרדסי הסביבה .נמשיך בדרך ,ומימיננו נראה את כפר הבפטיסטים ,כפר של
נוצרים-פרוטסטנטיים .לבסוף נגיע ל"גן לאומי מקורות הירקון" )הכניסה בתשלום( ,בו זורם הקטע הנקי של הנחל ובו מתקני
פיקניק ונופש.
על המזח שעל גדת הנחל ,בצל האקליפטוסים ,אפשר לנוח קצת ,להכין קפה ,לאכול משהו ולנסות לשמוע אם הציפורים באמת
שרות על יואל מוישה סלומון .בפארק נמצאת טחנת אל-מיר ,הקדומה ביותר בנחל ,וחוות קסאר ,שרידי חווה חקלאית ובאר עם
מתקן לשאיבת מים ,אשר נקנתה על ידי הברון רוטשילד עבור תושבי פתח תקווה.
בקצה הדרומי של הפארק ,מתחת לגשר מסילת הרכבת שנבנתה ב 1922-כדי להעביר את משלוחי ההדרים לנמל חיפה ,נמצא
הפילבוקס ) (Pill Boxששימש עמדת שמירה על המסילה בזמן פרעות תרצ"ו ) .(1936אם שער הברזל פתוח נצא דרכו ,ואם
לא ,ורוצים להמשיך  -נמצא דרך להגיע לצידו השני ונרכב לאורך הגדה הדרומית של הנחל עד לגשר של בריכת הנופרים )פרחי
הנופר הצהוב( ,שריד אחרון של אזור הנביעות הטבעי והצמחייה הטבעית של הנחל.
נחצה את הגשר ונרכב בדרכים המובילות ל"גן לאומי אפק" .אפק היתה מהערים החשובות בארץ ישראל בעבר בגלל שליטתה
על מקורות המים ועל מעבר אפק ,שהיה מעבר הכרחי בימים עברו .בקרב באפק ,בימי שמואל הנביא ,בין ישראל לפלישתים,
נפל ארון הברית ,שהיה הכלי הקדוש ביותר מבין כלי המשכן ,בידי הפלישתים ונפילתו היוותה את תחילת חורבן המרכז הרוחני
בשילה )שמואל א' ,ד'( .בסוף המסלול אפשר לדאוג שיחכה לנו רכב או לחזור על הכביש לפתח תקווה או לאורך הנחל ,ולשם
גיוון  -בצד השני מזה שרכבנו .כדאי להיעזר במפה כי לא לכל אורך הנחל קיימת דרך.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oבמקום להתבחבש עד גהה ,אפשר להתחיל בקרית עתידים .מגיעים למגרש החנייה למנויים שמאחורי מגדל עתידים.
בפינה הדרום מזרחית של החניון יש מן מעבר לעליונת קטנה שנראית כמו התחלה של סינגל .עוברים אותה ,ופונים
ימינה )דרומה( .ממשיכים דרומה משהו כמו  200-300מטר עד הגדה הצפונית של הנחל ,ומצטרפים למסלול.

סינגלים ביער גברעם
מאת :יפתח שעני

רמה :בינונית ,אורך המסלול 12 :ק"מ ,זמן :כשעה ,עונה :חורף ואביב,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :מישור חוף הנגב ).(13
מכביש מס' ) 4יד מרדכי-אשקלון( ,כ 2-ק"מ צפונית לצומת יד מרדכי,
פונים מזרחה לקיבוץ גברעם .אפשר לחנות בתוך הקיבוץ .סימון המסלול -
בשילוט צהוב.
משער הקיבוץ יוצאים מערבה על כביש הכניסה כחצי ק"מ עד קצה
העלייה ,במפגש עם דרך סלולה מדרום )מצידו השני של הכביש ישנו שלד של משוריין מלחמת העצמאות( .פונים דרומה בדרך
הסלולה וממשיכים בה כ 2-ק"מ .בדרך עוברים שתי תחנות שאיבה של "מקורות" עד שמגיעים למפגש עם דרך ממזרח )סימון
שבילים אדום( .פונים מזרחה בדרך ואחרי כ 400-מטר מגיעים למזלג שבילים צמוד ליער אקליפטוסים .ממשיכים ישר לתוך
היער ,ופה מתחיל ומתפתל הסינגל בין העצים )כ 850-מטר עד למפגש עם מזלג דרכים(.
פונים שמאלה )צפונה( כ 50-מטר ,ונכנסים על הסינגל ימינה לתוך היער )שימו לב :הקרקע מכורכר פריך  -אנא הימנעו מנעילת
בלמים( .הסינגל מתפתל כ 500-מטר בין העצים עד שמגיעים למערה חצובה בסלע כורכר ,אשר שימשה לכריית לבנים לבניית
הכפרים הערביים שהיו כאן טרם קום המדינה .זה הזמן לקפה אם רוצים .מכאן יוצאים מהיער )דרומה( כ 30-מטר עד לדרך
עפר אשר גובלת מצפון ל"שמורת גברעם" ,שמשמשת מרעה לבקר של קיבוץ אור הנר .בפברואר מכוסה האזור במרבדי
כלניות .ניתן לשלב ביקור בשמורה למי שחפץ ,רק הקפידו לסגור שערים )יש הרבה סינגלים שנעשו על ידי הבקר(.
מכאן ממשיכים מזרחה על דרך העפר כ 200-מטר ,ופונים צפונה במפגש של שטח בור שנכנס כ"לשון" לתוך היער .רוכבים כ-
 300מטר עד צומת דרכים ) (Tופונים שמאלה לתוך היער .רוכבים על הדרך כ 200-מטר עד שהדרך מתעקלת ימינה ,ומיד
אחרי העיקול פונים שמאלה לסינגל שלוקח אותנו במעלה ערוץ אל מחוץ ליער ,עד לדרך עפר שגובלת בשטח חקלאי.
בדרך אנו פונים מזרחה כ 150-מטר עד למפגש דרכים נוסף שבו פונים דרומה .הדרך פונה שמאלה ועושה פרסה ,ואחרי כ-
 200מטר אנו עוזבים אותה ימינה )דרומה( .עוד כ 20-מטר ויורדים שמאלה מהדרך לתוך סינגל שיורד לכיוון ערוץ וחוצה אותו
על גבי גשרון עץ צר .הסינגל ממשיך לאורכו
כ 200-מטר דרומה ,ומטפס על גבעה בעליה טכנית קצרה )קרקע רכה( .מקצה הגבעה ממשיך הסינגל עד למפגש עם דרך
עפר שלוקחת אותנו דרומה ומתעקלת מערבה בירידה מ"אוכף" .ב"אוכף" יורדים מהדרך דרומה ,לסינגל שנכנס לאורך טרסה
בין עצים ורוכבים איתו בקו גובה עד מאחורי כיפה.
פה מומלץ לעצור ולהנמיך את האוכף .עכשיו נרד בסינגל תלול וקצר עד קצה היער ,שנפגש שוב עם דרך העפר שגובלת
בשמורה )סימון שבילים אדום( .בדרך נפנה שמאלה ונרכב לאורך היער עד שהדרך חוצה שטח חקלאי ונפגשת עם דרך נוספת.
במפגש נפנה שמאלה ונרכב כ 300-מטר עד מפגש עם דרך מימין שגובלת בין השדה ליער .נמשיך איתה עד לעברו השני של
השדה ,שם יוצא סינגל צפונה ומתפתל לתוך היער ,מתיישר על טרסה בקו גובה ולבסוף נפגש עם דרך עפר.
בדרך נפנה שמאלה ונעלה לאורכה ,בין שיטים שכיסו על הדרך ,עד לעברה השני של הגבעה .שם יורדת הדרך לתוך "אוכף"
ועולה בסינגל לכיוון צפון-מזרח לראש גבעה .משם יורד הסינגל בתלילות לתוך מרבד כלניות קטן )בעונה( ,חוצה דרך עפר,
עולה לגבעה שממול ,מתפתל בתוך היער בצמוד לשדה ומגיע עד לגדר של קיבוץ גברעם .אם השער פתוח אפשר לחצות את
הקיבוץ עד לשער הראשי .מומלץ לעצור לביקור בפינת החי בקיבוץ ולפיתה בטאבון ושתייה  -קפה חם או שתייה קרה.

מתל אביב למודיעין בשטח
מאת :משה

רמה :בינונית ,אורך המסלול 25 :ק"מ ,זמן 6 :שעות ,עונה :אביב וסתיו,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :מבואות ירושלים ) ,(9הערה :המסלול בשטח,
למעט  7ק"מ בכביש צדדי.
אבא/אמא/חבר/ה יורידו אתכם ליד מגרשי הכדורסל/טניס של פארק דרום
)שכונת התקווה בדרום ת"א( .קיבעו להיפגש כעבור  6שעות בתחנת הדלק
שבצומת שילת ,בכניסה למודיעין.

רכבו דרומה לאורך נחל איילון .למרות הקרבה לעיר והריח ,ניתן לראות יופי מסוים בצמחייה שעל גדות הנחל ובעלי
החיים )בעיקר ציפורים( שמסתובבים כאן .משמאלכם שדות שהגידולים בהם מתחלפים בהתאם לעונה.
נעקוף את חיריה ממזרח .נמשיך כל הזמן על הגדה ,ונעבור מתחת לכביש גהה .הנחל כעת קצת יותר מתפתל .משמאלנו
מציצים בתי המושב הדתי חמד .הנחל ממשיך תחת גשר ואילו אנחנו נטפס ימינה עם שביל העפר .בצומת המרומזר נפנה
שמאלה לכביש צדדי שמוביל דרך מושבי הסביבה לא.ת .לוד .שימו לב למפה :כשמגיעים לצומת  Tבמושב זיתן פונים ימינה
)דרומה( ,ובאזור התעשייה שוב שמאלה ,לכיוון היציאה.
חוצים את הכביש הראשי )רמלה-נתב"ג( ,ויורדים שוב לשטח לכיוון מושב גינתון .חוצים את המושב ,פונים ימינה ומיד שמאלה
בכניסה למושב בן שמן .רוכבים בכביש הראשי של המושב ומתעקלים שמאלה עם העלייה ,עד שביל הכורכר שנמצא אחרי
ההרחבה .פונים ימינה בשביל .אחרי כקילומטר יש פניה שמאלה למנהרה שעוברת מתחת לכביש אחד .נחצה אותה נפנה
שמאלה ומיד ימינה  -עלייה טכנית נחמדה לגבעה .זוהי הנפ"ק )נקודת פק"ל קפה( .על התל שרידי מבנים ,עצי פרי ,בורות מים,
וכמובן  -נוף יפיפה של השפלה.
נגלוש ללא שביל דרומה לכיוון פארק הקופים .ירידה מהירה משמאלו ,בסופה פנייה שמאלה ,חציית הכביש והתחברות לשביל
השחור .האמת היא שמכאן הכל פתוח :פשוט המשיכו לכיוון מזרח .מומלץ לסטות מהשביל הראשי לסינגלים או שבילי אש
למיניהם ולהשתעשע ביער לפחות שעה-שעה וחצי.
לגבי ההגעה למודיעין ,ראו במפה .אם תרכבו מזרחה  -תגיעו.
נא לבקש מהנהג שיחכה לכם בתחנת הדלק עם מזגן פועל ופחית תותית צוננת!

o

מילה מהטוקבקיסטים:
ניתן לשנות מעט את המסלול :כאשר מגיעים אל מתחת לגשר יחזקאל )ליד מושב חמד( ,יש לעלות לגדה הימנית של
הנחל )לדלג מעט מעל הנחל( ולטפס למעלה לשביל .שם יש מסלול ארוך עד לכניסה של שדה התעופה .זוהי בעצם דרך
נוספת להגיע ליעד.

השרון
מסלול גבולי מאיל לסלעית
מאת :רונן בונה

רמה :בינונית ,אורך המסלול 29 :ק"מ ,זמן 2-3 :שעות ,עונה :כל השנה,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :השרון ומערב השומרון ) ,(7הערות :שימו לב
כי המסלול עובר על קו התפר .הישוב סלעית נמצא מעבר לקו הירוק .מי שרוצה
להישאר בתחומי הקו הירוק יכול להגיע עד צור נתן ,וביציאה מצור נתן לפנות
ימינה לתוך השביל השחור ) ,7336ראו בהמשך(.
נוסעים לקיבוץ איל )אחרי כפר סבא ולפני צור יגאל( .מעט לפני הכניסה
לקיבוץ פונים שמאלה לדרך עפר לכיוון הלימפופו )פארק שעשועים לילדים(
ומחנים .זוהי נקודת ההתחלה.
מדוושים צפונה בשביל לאורך גדר הקיבוץ ומתלכדים עם שביל ישראל .השביל מתפתל מזרחה לאורך הגדר הצפונית של
קיבוץ איל .בהמשך עוקף שביל ישראל מדרום את צור יגאל ומתפתל צפונה לאורך הצד המזרחי של צור יגאל וכוכב יאיר .באזור
צור יגאל ,חלק מהשביל סלול ואנו רוכבים בצד המערבי של גדר הישוב )כלומר ,בתוך תחומי צור יגאל(.
בקצה הצפוני-מזרחי של כוכב יאיר פונים שמאלה )מערבה( על שביל ירוק ) (7337עד למפגש עם שביל העולה צפונה )ימינה(.
זהו שביל אדום  .7338מתחילים לטפס בשביל האדום בעלייה שמתחזקת עד למזלג ,בו פונים שמאלה )שביל שחור( ועולים
בשביל עד לכביש המוביל לצור נתן .ממשיכים בכביש לצור נתן וקצת אחרי הכניסה לישוב רואים מצד שמאל לולים נטושים.
רוכבים אל הלולים ,עוקפים אותם מצד צפון-מערב ועוצרים .זו נקודת הקפה.
בזמן ההפסקה משקיפים על הנוף  -מנתניה ,דרך המשולש ועד טול כרם .כל מורכבות הסכסוך הישראלי-פלסטיני פרוסה לנגד
עינינו.
חוזרים לכביש וממשיכים לסלעית .ניתן לרכוב הלוך-חזור לסלעית תוך ביצוע ספרינטים בעלייה לסלעית ,ולצבור מהירות
בירידה בדרך חזור ,או לחפש שביל שיורד מערבה למחצבה ולהמשיך איתו .השביל יתפתל ויחזור חזרה לכביש לסלעית ויספק
עוד עלייה תלולה למחפשים לשפר את הכושר .בסלעית ניתן להיכנס לישוב )לא לשכוח לומר בוקר טוב לשומר( ולהקיף אותו.
ניתן גם למלא מים בכניסה ,מול עמדת השמירה.
חוזרים חזרה בכביש לצור נתן .כ 10-20-מטר לפני השער לצור נתן יש ירידה מהכביש שמאלה ,לכיוון דרום-מזרח ,אל שביל
מסומן שחור ) .(7336השביל מתחיל מתון אך נעשה יותר טכני בהמשך ,עם מדרגות סלע בסופו .בתקופת הקיץ השביל הופך
"חלק" עקב שחיקת הקרקע והאבנים הקטנות .אז לשים לב.
ממשיכים עם השביל השחור ) (7336עד למפגש שבילים בערוץ .פונים שמאלה לכיוון דרום-מערב עם השביל הירוק .בצומת T
פונים ימינה ומקיפים מצפון את כוכב יאיר .ממשיכים על השביל האדום עד למפגש עם שביל ירוק ) (7339וממשיכים איתו עד
לכביש.
חוצים בזהירות את הכביש ונכנסים לצור יגאל .ממשיכים בכביש הראשי עד שרואים את בית הספר מצד ימין .פונים לכיוון בית
הספר ועוקפים אותו מצפון .מגיעים לשביל עפר ,ממשיכים איתו עוד קצת ,עד לפניה ימינה וחזרנו לשביל ישראל .ממשיכים עימו
חזרה עד לרכבים.

מפרדסיה לקיסריה בשטח
מאת :גדי אלוני

רמה :בינונית ,אורך המסלול 40 :ק"מ ,זמן 4 :שעות ויותר ,עונה :כל
השנה )בקיץ יש לחצות קטעים חוליים( ,שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :השרון
ומערב השומרון ).(7
התחלה בצומת פרדסיה ,הצומת הראשון מדרום לצומת בית ליד )צומת
השרון(.
מסלול מישורי רגוע עם נופי טבע מים וצבים  -כמעט ללא כביש .ההתחלה
בצומת פרדסיה והסיום בחוף הקשתות שבקיסריה .מחנים בחניית המרכז המסחרי פרדסיה ,חוצים את הצומת במעבר החצייה
ומיד פונים ימינה ושמאלה ,ויורדים במעבר של גדר הבטיחות לשביל העובר במקביל לכביש.
רוכבים צפונה עד לתחנת הדלק .מהתחנה יוצא כביש אספלט )פנימי( לכיוון צפון )נורדיה( ומתפתל לכיוון מערב .בצומת –
ימינה ,ובצומת השנייה הקרובה – שמאלה .מדוושים על האספלט עד לעיקול ימינה וממשיכים בדרך עפר ישר לאורך ערוץ קטן.
מגיעים לכביש )שיכון ותיקים ,נתניה( ופונים ימינה )צפונה( .רוכבים ישר ,ובסוף הכביש ממשיכים צפונה בדרך עפר .עוברים ליד
חורשה ומטפסים לכיוון תחנת האוטובוס על כביש נתניה  -בית ליד .מזהים מעבר תת-קרקעי ועוברים )זהירות על הראש :נמוך
שם(.
בקצה המנהרה יש אור ,וזהו מושב בית יצחק – נכנסים .פניה ראשונה שמאלה )מערבה( .בסוף הכביש והבתים מזהים מבנה
תעשייתי קטן .עוקפים אותו משמאל ונוסעים צפונה בכביש בין הבתים.
יש פניה שמאלה – לא פונים .בצומת הבא פונים שמאלה )מערבה( ונוסעים ישר עד שחוצים גשר מעל נחל .אחרי הגשר מיד
ימינה )צפונה( לאורך הנחל .ממשיכים ישר )צפונה( כל הזמן .חוצים דרך כורכר טובה וממשיכים לאורך הנחל צפונה .עוצרים
מדי פעם לאכול כמה פקאנים )לא לוקחים לדרך!(.
בשלב מסוים מגיעים למתקן של מקורות ,עם מיכלים לבנים גדולים .פונים שמאלה ונוסעים לאורך הגדר מערבה עד לדרך
שלפני פסי הרכבת – שם פונים ימינה )צפונה( .מגיעים לכביש הכניסה של כפר ויתקין וממשיכים ישר באספלט עד לגשר
הצבים .כאן עושים קושקוש לצבים ואוכלים ארטיק מהגזלן ,אם הגעתם בשבת.
אחרי הגשר פונים שמאלה לגן האירועים "ליד הנחל" .ממשיכים מערבה ,עוברים מתחת לגשר הרכבת ,ואם יש מים עוברים
בכיף בתוכם )הם אינם עמוקים( .אחרי הגשר מיד ימינה )צפונה( לאורך המסילה .כאשר רואים אקליפטוסים ,פונים בדרך
שמאלה )מערבה( לאורך הנחל .עוברים בין הנחל לאקליפטוסים ומשתדלים לא לדרוס את אנשי המנגל .בשלב מסוים מופיעה
גדר עץ מימין ,ומעליה מבנה עתיק – אחלה עלייה וירידה לתרגול השרירים .ממשיכים לאחר מנוחה בדרך הכורכר הלבנה לכיוון
מערב .לא פונים בפניה הראשונה שמאלה .אם הדרך נגמרה לכם במים – זהו סימן שפניתם.
כאשר רואים את הכביש המהיר פונים שמאלה )דרומה( ועוברים מתחתיו .מי שיודע ,יכול לרכוב עם יד אחת וביד השנייה
לסתום את האף – מסריח שם.
מגיעים לעוד גשר ופונים לפניו ימינה )צפונה( .עולים על הכביש צפונה ונכנסים למכמורת – מנוחה קצרה ב"בחוף השקט"
לג'חנון/מלאווח עם ביצה או פיצה וטשולנט בשבת ,וממשיכים צפונה .עכשיו ההדרכה היחידה היא לדווש לאורך המצוקים עד
לחוף אולגה .ממשיכים לאורך החוף צפונה .אפשר לרכוב על החוף או על דרך מקבילה עד לנחל חדרה – שם ישנו פארק יפה
שהוקם על ידי חברת החשמל .כשמגיעים לנחל ,פונים ימינה )מזרחה( ונוסעים הכי צמוד שאפשר לנחל .מגיעים לגשר וחוצים
צפונה .ממשיכים כאשר הגדר של תחנת הכוח משמאל ,עד לתחנת הדלק "פז" .שם עולים על הכביש ורוכבים צפונה עד
לצומת ,בו ממשיכים ישר עד לחוף ולמרכז השייט.
בנקודה זו יורדים לחוף וממשיכים צפונה לתוך קיבוץ שדות ים .יוצאים מהקיבוץ ליד האמפיתיאטרון ורוכבים על הכביש ועל דרך
העפר ישר-ישר-ישר עד לחוף הקשתות .אחרי מנוחה ורחצה ,הופכים את הדף וחוזרים לרכוב ) 40ק"מ כולה.(..

ליד הים :בית יהושע  -שפיים – יקום
מאת :משה שמש

רמה :בינונית ,אורך המסלול 25 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :השרון ומערב השומרון ).(7
לבאים מצומת בני דרור :בכביש  4פונים מערבה עד מושב בית יהושע.
לבאים מכביש החוף :עולים במחלף פולג )איקאה( ונוסעים מזרחה עד מושב בני
דרור .נכנסים למושב ושם ,בכניסה ,מחנים את הרכב.
מסלול מקסים המשלב כמעט הכל .יוצאים מהצומת של בית יהושע ופונים
מערבה .נוסעים כק"מ אחד לערך ולפני פסי הרכבת פונים שמאלה )ישנו שלט לגן אירועים "שדות"( .ממשיכים כ 2-ק"מ בכביש
אספלט עד שיורדים לשטח .ממשיכים דרומה עוד  6ק"מ לערך ,על כביש עפר במקביל לפסי הרכבת .רוכבים עד שמגיעים
לצומת שמימין לו נמצא גן האירועים "חוות רונית" .ממשיכים בשטח עוד מספר ק"מ לכיוון קיבוץ רשפון ) אל דאגה :השטח
מסומן(.
לעיתים החול קצת טובעני ,אבל בהילוך  1ניתן לעבור הכל .פונים מערבה ומתחברים לכביש המוביל למרכז קיבוץ שפיים.
עוברים בזהירות מתחת לגשר ,פונים ימינה בכיכר וממשיכים צפונה עד חנות של צומת ספרים .פונים שמאלה בכיכר וממשיכים
בשעטה לכיוון הים )מערבה( .אי אפשר לפספס :הדובדבן של הטיול כבר נמצא באופק.
יורדים לכיוון הים בדרך העפר .בקיץ כיף להגיע בשקיעה ולהרביץ שחייה מדהימה )אם אין מדוזות( .לאחר הפסקה עולים על
האופניים וממשיכים צפונה על קו החוף לכיוון מכון ווינגייט .רוכבים על החול כ 5-ק"מ בחלק הרטוב שלו ,עד שרואים עליית עפר
שעולה חזרה לכיוון הצוק.
זהו החלק הקשה  -עלייה תלולה של  50מטר כאשר האופניים על הכתפיים .לאחר העלייה יוצאים חזרה לדרך העפר
וממשיכים לכיוון צפון .הדרך מתעקלת ימינה ואנו יוצאים לכביש הראשי בגשר יקום .עולים על הגשר ופונים על הכביש לכיוון
נתניה .ממשיכים עוד  4ק"מ עד לפנייה למושב אודים .פונים לתוך המושב וממשיכים על הכביש עד הפנייה שמאלה .פונים
וממשיכים עד שיוצאים מהכביש ביציאה הנוספת שלו .זהו ,יצאנו חזרה לכביש שממנו התחלנו את הטיול .ממשיכים עוד  7ק"מ
ומגיעים לרכב.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oלמי שנוסע דרך שמורת חוף השרון :בתוך השמורה הכל חולי וקשה לרכיבה .המסלול הנוח הוא מסלול הכורכר שעוקף
את השמורה .אם עוברים את גשר יקום ,אפשר להגיע לשמורת נחל פולג בכיוון אודים ,מתחת לבתים בשיפולי אודים.
מקום נחמד עם עצי חרוב )ליד תחנת שאיבה( וסברס.
 oעד שפיים רוכבים על פי המסלול המקורי .משם ממשיכים דרך הכביש המוביל לארסוף מערבה עד שמורת הטבע חוף
השרון .משם צפונה דרך אחד השבילים בשמורה )אם רוכבים מוקדם בבוקר או מאוחר אחה"צ אפשר לראות חיות בר
 צבאים ,תנים ,חתולי בר( .יוצאים מצידה הצפוני של השמורה )אם השער סגור ניתן לעבור לצידו( .לוקחים את השבילמזרחה המוביל ,מזרחית לגעש ,לכביש המקביל המוליך צפונה ליקום .נכנסים לשמורת יקום וחוצים אותה צפונה ,דרך
הגשר מעל נחל פולג לאודים .מאודים יש שביל המוליך מערבה )יוצא מרחוב רקפת( אל כביש  ,553סמוך לנקודת
ההתחלה .בסך הכל טיול בשמורות טבע ,כמעט ללא כביש.

לילה בנחל אלכסנדר
מאת :איל שפירא ,מתוך הספר "טיולי לילה" )(www.eyalshapira.com

רמה :קלה ,אורך המסלול 9 :ק"מ לכל כיוון ,זמן :שעתיים ומעלה,
שעה :לילה ,מפת ס"ש :השרון ומערב השומרון ) .(7הערה :הרכיבה מיועדת
לליל ירח מלא.
נוסעים על כביש מס'  4ופונים בצומת העוגן מערבה ,לכיוון משמר
השרון .בטוח יותר להשאיר את הרכב בחניון שבתחנת "אלון" ולרכוב צפונה
כמה מאות מטרים על כביש הגישה .חולפים על פני קיבוץ מעברות ומגיעים
לפארק מטופח בצדי הנחל .המסלול ,למעט קטע אמצעי שלו ,מסומן בצבעי
לבן-כחול-כתום )שביל ישראל(.
נחל אלכסנדר ,ליל ירח מלא וזוג אופניים הם השילוש הקדוש שיגרום לכם להתמכר לטיולי אופניים .ואם אתם כבר
מדוושים ותיקים ,הוא יעזור לכם להבין עד כמה צדקתם כשבחרתם בו הלילה .בקיצור ,תחילתה של ידידות מופלאה .במסלול –
שאינו מעגלי – אין עליות ,אין ירידות ,ובכל כמה מאות מטרים ישנו שלט המציין את המרחק מן הים .הכל פשוט ,ולכם לא נותר
אלא לדווש בניחותא לצד המים המשקפים את אור הירח.
מגיעים לפארק המטופח שבתחילת המסלול ,המכונה גם "קטע נחל לדוגמה" .לפני מספר שנים הוחלט לשקם חלקים נרחבים
מנחל אלכסנדר ,הזורם לאיטו במרכז השרון .עפר רב סולק ,מים טריים הוזרמו ,עצים וצמחים רבים נשתלו ,שלטי הכוונה
הוצבו ,וגולת הכותרת – הכשרת הפארק הזה ,שממנו מתחיל הטיול שלכם.
מוצאו של הנחל באזור השומרון ,ובדרכו אל הים ,לא הרחק ממכמורת ,הוא אוסף אליו פלגי מים רבים .מקור שמו הוא במלך
החשמונאי אלכסנדר ינאי ,שכבש חלקים ממישור החוף .אחרים טוענים שהנחל קיבל את כינויו מיזם ערבי בשם אסכנדר ,שייסד
נמל בשפך הנחל .וכמו בכל אי ודאות היסטורית  -אתם מוזמנים לבחור את ההסבר שנשמע לכם יותר אקזוטי.
עד שנות השלושים של המאה שעברה ,בימים שלפני הופעתם של חלוצי עמק חפר ,היה הנחל האחראי הכמעט בלעדי לביצות
הענק .בשנות השלושים והארבעים נעשתה כאן עבודת ייבוש מסיבית ,ובין השאר הודברה גם מחלת המלריה .אבל בטבע,
כידוע ,כל דבר בא על חשבון משהו אחר ,ותוך כדי תהליך הייבוש נעלם מגוון גדול של צמחי נחל ובעלי חיים .ואם כבר מהפכה
תעשייתית ,אז עד הסוף :החל משנות החמישים הוזרמו לנחל שפכים רעילים שסתמו את הגולל על יכולתו לשקם את עצמו
באופן טבעי .זקני האזור עדיין זוכרים את הימים שבהם ניתן היה להשתכשך במים או לקחת את בת הזוג לשיט רומנטי .היום,
גם לאחר פעולות ההחייאה ,עדיין מדובר בנחל שלא רצוי להכניס אליו יד או רגל.
הרכיבה עצמה ,על מסלול אספלט שנושק לנחל ,קלה ונעימה להפליא .אתם על הגדה הצפונית ,והכיוון הכללי הוא מערבה .מדי
פעם יצוצו מן האפלה שולחנות פיקניק מזמינים ,אבל אל תתמסרו כל כך מהר :הדרך רק התחילה ,ובהמשך יש נקודות עצירה
שוות יותר .כ 3.5-ק"מ מרגע שעליתם על האופניים ,יופיע בגדה הנגדית "גשר הצבים".
כמו הצב השכונתי החביב ,גם צבי הענק בנחל אלכסנדר נוטים להתבודד בלילות ,והסיכוי שתפגשו בשעה זו נציג שלהם קלוש
למדי .אוכלוסיית הצב הרך בנחל הצליחה לשרוד את שיני הזמן והשפכים שזרמו בו .בעל חיים זה ,שהולך ונעשה נדיר
במחוזותינו ,היה בעבר נפוץ בכל נחלי מישור החוף .כיום נותרו רק כמה עשרות ,ורובם שוכנים בשכונה זו .אורכם עשוי להגיע
למטר ויותר ,ומשקלם ל 50-ק"ג .ממש לא הצב השכונתי המוכר .עוד קצת אנטומיה? השריון שלהם הוא יותר רקמה רכה
וגמישה מאשר שריון מוצק ,והרגליים נראות כמשוטים קטנים .אבל הדבר הבולט ביותר הוא הצוואר הגמיש ,שמסוגל להזדקר
וגם להתכנס לתוך עצמו .גמישות הצוואר משמשת את הצב כמעין פריסקופ טבעי :אפשר גם לצלול וגם להביט אל מעל פני
המים.
כאן ,על הגשר הצר שנמתח מעל לנחל ,אפשר לחוש במלוא העוצמה את הניגודיות שמזמנים לנו החיים המודרניים .מצד אחד
מוזיקת האוס קצבית שבוקעת מגן אירועים סמוך ,ומצד שני – תנים מייללים ,מנסים לגבור על הרעש שהתווסף להם פתאום
למרחב המחיה .כבר אמרנו – כל דבר בא על חשבון משהו אחר.
אם קפצתם לבקר את מתחם הצבים ,חזרו עתה לגדה הצפונית והמשיכו צפונה על כביש צר לאורך כמה עשרות מטרים .פנייה
שמאלה )מערבה( תרחיק אתכם מהנחל ,אבל תקרב אתכם לגן האירועים הסמוך .חולפים לצדו וממשיכים תחת גשר רחב.
מכאן מדוושים מעט צפונה לצד מסילת ברזל .זהו האזור היחיד במסלול שעשוי לבלבל .שימו לב :כאשר אתם נתקלים בפנייה
שמאלה )מערבה( לעבר חורשת אקליפטוסים – היכנסו אליה .נא לא להתבלבל עם פניות מוקדמות יותר .אם הצלחתם ,אתם
שוב על דרך המלך המסומנת ,שממשיכה מערבה .תוך כמה מאות מטרים יופיע לצדכם גם הנחל שזנחתם בדקות האחרונות.
עוד כמה רגעים ולצדכם מתנוססת חורבת סמארה – תחנת מכס מהמאה ה 19-שפעלה בשירות האימפריה העותמאנית.
באותם ימים נהגו להתקבץ כאן בכל קיץ ערב רב של סוחרי אבטיחים מכל אזור השרון ,ולשלוח את אבטיחיהם בספינות אל
מדינות שכנות .על אף שאולי קצת קשה לדמיין זאת ,מתברר שהיו כאן חיים לפנינו ,ואפילו שוקקים למדי .אם תטפסו על
הגבעה שעליה שוכנת החורבה ,תגלו נוף רחב ידיים של האזור כולו.
עוד כמה מאות מטרים מערבה ,כאשר צדי הדרך משובצים בשולחנות פיקניק ליד המים ,והקינוח מגיע בבת אחת ,כמעט ללא
כל התראה מוקדמת :ריח הים ממלא את הנחיריים ,ומיד לאחר מכן מתגלה שפך הנחל בחוף בית ינאי .זה המקום לפרוק
מהתיק את הדברים הטובים שהכנתם מראש ולבלות מול הים השחור שעה ארוכה .קחו את הזמן .הרי ידוע שהדרך חזרה
תמיד קצרה ומהירה יותר.

הרי ירושלים והסביבה
הרים וגאיות בנחל כסלון
מאתeyalsh :

רמה :בינונית ,אורך המסלול 26 :ק"מ ,זמן 3-4 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :מבואות ירושלים ).(9
נוסעים על כביש ירושלים – תל-אביב )מספר  (1ובמחלף שער הגיא
פונים לכיוון בית שמש .לאחר כמה מאות מטרים עוצרים בתחנת הדלק
הראשונה – שם מחנים ופורקים את האופניים .מי שמטייל עם רכב ,ימשיך עד
אשתאול ויפנה מזרחה לכיוון יער הקדושים.

כיובל של נחל שורק ,נחל כסלון יורד מהרי ירושלים לכיוון מערב .אנחנו נעלה איתו צפונה בגדה הדרומית ,נתעקל ונחזור
בצפונית .לאחר שמחנים בתחנת הדלק ,חוצים את הכביש ורוכבים דרומה על דרך עפר .הפנייה השנייה שמאלה תוביל אותנו
אל תחילת המסלול – שער אבן גדול ומרשים המכריז על הכניסה ליער הקדושים .מכאן היצמדו ,עד להודעה חדשה ,אך ורק
לסימון השבילים האדום.
היער ,בשטח של  17אלף דונם ,ניטע בשנת  1951כגלעד לנספי השואה .נטועים בו שישה מיליון עצים ,לזכר הנספים .לאורך
השביל ישנם לוחות הנצחה מאבן ,עליהם חקוקים שמות של נספים וקהילות יהודיות .מרגיז לראות שאפילו כאן ,הסירה יד
זדונית כמה מלוחות האבן .ונדליזם לשם הוונדיזם.
היום מדובר בדרך נוחה ורחבה ,אך בימים עתיקים זו היתה אחת הדרכים שהובילו מהשפלה לירושלים .בכל מקרה ,העצים
הנטועים הם חגיגה לעיניים :תמצאו כאן עצי אורן ,ברושים ,אקליפטוסים ,חרובים וגם עצי חורש טבעי כגון אלון ,אלה ולבנה
רפואית.
כמה מאות מטרים לאחר הכניסה ליער תגיעו למערת הקדושים ,המכונה גם "מערת בני ברית" .זוהי מערב קראסטית טבעית
שעברה חציבה והרחבה מלאכותית כדי שתשמש כאתר התייחדות .ממשיכים על הסימון האדום ומתחילים לטפס באיטיות.
העליות אינן תלולות מדי ,אך ארוכות להפליא.
במעלה הדרך ,לאורך מספר קילומטרים ,זורם צינור ביוב תת-קרקעי עם נקודות פתיחה חיצוניות ,המבצבצות בכל כמה מאות
מטרים .בגלל הזבובים הרבים שעטו עלינו ,קראנו לדרך "ציר הג'ורה" .לא היה ממש ברור אם במשך אותה חצי של רכיבה
עקבו אחרינו אותם זבובים קבועים ,או שמדובר היה במרוץ שליחים זבובי של להקות מתחלפות .ההטרדות המזמזמות נמשכות
לא יותר מחצי שעה ,ורק יתנו לכם מוטיבציה לדווש בקצב מואץ.
אם תרימו ראש ותפנו מבט שמאלה ,תבחינו בהמשך ביישוב שורש ,ואחריו יופיע שואבה .לאחר כ 10-ק"מ ישנו מסעף שבילים.
פנו שמאלה ,ושוב שמאלה – ברבע השעה הקרובה ממשיכים על הסימון הירוק לכיוון שואבה .במסעף הבא קחו שמאלה –
ומעכשיו ועד סוף הטיול הישארו על הסימון השחור .השביל מטפס מעט ואז מגיעה מתנה שחיכינו לה יותר משעתיים :ירידות
ארוכות ומהירות ,עם תצפיות נוף מרהיבות אל הנחל והיערות שמסביב.
מכאן תקבלו מושג ,ממעוף הציפור כמעט ,על הדרך שעברתם .השביל ממשיך ויורד ומגיע בסמוך לנקודת תחילת הטיול )כביש
 ,38כמה מאות מטרים דרומית לתחנת הדלק(.

לילה )או יום (...ביער הנשיא
מאת :איל שפירא ,מתוך הספר "טיולי לילה" )(www.eyalshapira.com

רמה :קלה פלוס ,אורך המסלול 18 :ק"מ )המרחק עשוי להשתנות ,תלוי
במידת הרצון שלכם לדגום שבילים נוספים הנשלפים מהדרך הראשית( ,זמן:
שלוש שעות ויותר ,שעה :לילה ,מפת ס"ש :מבואות ירושלים ) ,(9הערה :דרוש ליל
ירח מלא.

מכביש תל-אביב  -ירושלים )מס'  (1יורדים במחלף שער הגיא אל כביש מס'
 ,38לכיוון בית שמש .בצומת שמשון פונים ימינה )צפונה( לכביש מס'  .44לאחר
כקילומטר פונים שמאלה אל דרך עפר המובילה ליער .בכניסה תקדם את פניכם
עלייה קשה לרכיבה .מומלץ לנסוע עוד כ 100-מטרים ולחנות לצד אחד החניונים שבתחילת דרך הפסלים.

פחית שימורים ריקה וכדורסל מנופח היטב יהיו תוספת ראויה לרכיבת הלילה הזו .את הכדורסל תשאירו ברכב ,ואת
הפחית קחו אתכם .נשמע מוזר? הכל יתברר בהמשך .בכל מקרה ,בין אם האופניים שלכם מעלים אבק במרפסת ,ובין אם הם
מוכנים לקרב ,משומנים ומנצנצים – הגיע הזמן להעמיס אותם על הרכב ולצאת לאחת מרכיבות הלילה היותר יפות שמציע אזור
השפלה.
בכניסה ליער ,לפני העלייה שמובילה אל נקודת פריקת האופניים מהרכב ,מתנוסס שלט עץ גדול ועליו מצוירת מפת היער
המפרטת את השבילים החוצים אותו .שננו אותה היטב .בעלי המצלמות הדיגיטליות יכולים לצלם את המפה ולהשתמש בה
בכל עת תוך כדי הטיול .עם זאת ,השילוט המצוין בכל צומת שבילים מאפשר ניווט קל ונוח ,כך שאין מה לדאוג .תחילת המסלול
היא בדרך הפסלים .הפסלים הסביבתיים כאן שמרניים יותר והזויים פחות מאלו שבדרך הפסלים שביער חצרים למשל ,אבל
מצד שני – יער הנשיא הוא יער של ממש .הוא בשל ,בוגר ומכיל אינספור פינות התבודדות שרגל אדם לא דרכה בהן מעולם )או
לפחות בשבוע האחרון(.
הפסלים הגיעו לכאן בשני גלים .הראשון – יוזמה של אמנים ישראלים  -בשנת  ,1989והשני – מעשה ידיהם של פסלים שעלו
מחבר העמים ,ב .1993-כיום ניצבים לאורך הדרך ,שאורכה כ 9-קילומטרים 38 ,פסלי אבן וברזל .אנחנו אהבנו במיוחד את
"שומר הלילה"" ,שמשון"" ,הפטרייה" ו"האסטרונאוט" – פסלים שמזמינים לגעת.
השביל הרחב והנוח ממשיך לכיוון דרום-מערב ,כאשר מימין עולים אורותיה של תל-אביב וערי חוף נוספות ,הנראות קרובות
באופן מפתיע .זה המקום לציין שיער הנשיא ,המכונה גם יער צרעה ,מציע רכיבות שטח במגוון של רמות :תמצאו בו מסלולי
כורכר רחבים ,דרכים מישוריות ,עליות וירידות חדות וגם תנאי שטח לא רעים לרכיבה טכנית ,במטעים שלצד הדרכים
הראשיות .בקיץ ,ירידה לשבילים הצדדיים עלולה להיות כרוכה בנקר או שניים .אנחנו בחרנו בדרך שמתאימה למדוושים עדיני
רגליים .את הרכיבות הפרועות נשאיר לאור יום.
אחרי כ 5-ק"מ או יותר )תלוי עד כמה דגמתם שבילים צרים הנשלפים מהשביל הראשי( יפנו אתכם השלטים אל תל צרעה,
שיופיע בעוד  3-2קילומטרים .עכשיו לילה ואף אחד לא ייראה אתכם יורדים מהאופניים ומטפסים על התל ברגל .העלייה פשוט
תלולה מדי .מתנשפים בכבדות ,הגענו אל הפסגה וזכינו בשלושה צ'ופרים מקסימים :הראשון הוא תצפית גבוהה ומרשימה אל
בית שמש ,שמנקודה זו נראית כמטרופולין סואן ומואר היטב .השני הוא ,על פי המסורת ,קבר שמשון .זהו מבנה אבן מרשים,
המקורה בשני גלי בטון כחולים שבוהקים באור הירח .הצ'ופר האחרון דורש מכם לשלוף מהתיק את פחית השימורים הריקה.
היא תשמש אתכם בציד הסברסים הכי טעימים שאכלתם מימיכם.
כאן ,במקום שבו אתם נחים מול הנוף ,שכנה צרעה המקראית .על המורדות שמסביב נטועים קברים ,בורות מים ,מערות
זעירות וגם גתות קטנות ששימשו את ענף ייצור היין ששגשג באזור .בעיר עתיקה זו נולד שמשון רב-המעללים ,שהפך לשמשון
הגיבור לאחר שסיים לגדל בסבלנות את שערותיו .צרעה סיימה את חייה במהלך מסע החורבן שערך סנחריב מלך אשור ,יחד
עם צבאו המצויד ,בסוף המאה השמינית לפנה"ס .מדהים להיווכח בכל פעם מחדש שכמעט בכל מקום בארץ התחולל קרב כזה
או אחר .ואם לא קרב ,אז לפחות קבר צדיק נמצא בו .כאן זכינו ב"גם וגם".
כדי לא להתברבר ,מומלץ לחזור באותה הדרך שממנה באתם ולא לקחת סיכון עם שבילים מקבילים .את טעויות הניווט
תשאירו לטיולים באור יום .בסוף הרכיבה ,אם עדיין נשאר לכם כוח וחשק – אתם מוזמנים להגיע למגרש הכדורסל שבתחילת
המסלול ,לא הרחק ממקום חניית הרכב .זה הזמן והמקום לנצל את רזרבת האנרגיה שעדיין נותרה בכם .משחק כדורסל מיוזע
בלב היער ,תחת קרני הירח המלא ,יהיה סיום הזייתי למדי לטיול.

מיער חרובית לפארק בריטניה
מאת :יורם חן

רמה :בינונית ,אורך המסלול 40 :ק"מ ,זמן 4-5 :שעות ,עונה :כל השנה,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :מבואות ירושלים ).(9
התחלה וסיום במושב גפן ,על כביש ) 383מסמיה-זכריה(.
מחנים את הרכבים בכניסה למושב גפן ,על כביש ) 383מסמיה-זכריה(.
יוצאים שמאלה ברכיבת כביש  2ק"מ מערבה ,ופונים שמאלה ליער חרובית
)משולט "תחנת כוח צפית"( .כ 100 -מטר לאחר הפניה פונים לסימון אדום שמאלה וחוצים עמו את יער חרובית במגמת עליה
דרומה ,בשביל המתפתל ביער .יוצאים מהאזור המיועד ,עדיין על האדום ,ורואים מולנו מדרום את תל צפית – הנקודה הגבוהה
באזור .התל הינו חלק ממערכת של התיישבות עתיקה באזור ,ואומרים כי מלך גת ישב שם.
ממשיכים עם האדום המתקרב לתל ועוקף אותו מצפון ופונים ימינה בשביל ירוק )הצומת נמצא בדיוק ממזרח לתל( .מתחילים
בטיפוס קשה לפסגת התל )לא לוותר :ניתן לרכוב את כל הדרך למעלה( .בפסגה ישנה תצפית מרשימה על האזור :מערבה
לשפלת החוף ומזרחה להרי ירושלים .יורדים מהתל דרומה בירידה טכנית קצרה ,אל ואדי שנמצא מדרום לתל ,שם ישנו שביל
שחור ועימו רוכבים מזרחה.
מתמזגים לאדום שהמשכו שחור ורוכבים בדרך מהירה בין שדות ,עד לכניסה למושב לוזית ,על כביש ) 353קוממיות-ליאון( .מול
הכניסה למושב לוזית פונים דרומה למערות לוזית בפסגת הגבעה שמדרום למושב .נכנסים לבקר במערות )חובה( וניתן גם עם
האופניים להסתובב באולמות הגדולים ,המוצלים והנעימים.
מהכניסה למערות תופסים את השביל הכחול בסינגל נחמד ולא קשה ,וממשיכים עימו מזרחה לכיוון פארק בריטניה .בקטעים
מסוימים קשה לעקוב אחרי הסימון ,ולכן יש להיות ערניים ולהקפיד להישאר על השביל .ממשיכים עם הכחול עד לפסגת פארק
בריטניה :מצפה משואה.
הדרך הופכת קשה והטיפוס בקטעים מסוימים מיועד למקצוענים .ניתן ללכת ברגל את קטעי הטיפוס הקצרים .במצפה תזכו
למנוחה בשיא הגובה ולתצפית מדהימה.
יורדים בכביש הגישה למצפה )כ 500-מטרים בירידה תלולה( ופונים שמאלה בשביל שחור המסומן גם כשביל ישראל )נמצא
לפני הכביש הראשי( .מטפסים עם השחור לפי השילוט לשריגים ,עד לכביש שריגים-ליאון .מעט לפני הכביש פונים שמאלה
בדרך מדהימה המובילה אותנו בפיתולים לכביש עג'ור-לוזית ,בנקודה בה ואדי רחב חוצה את הכביש מדרום לעג'ור .חוצים את
הכביש ,ואחרי  2ק"מ בדרך מישורית בוואדי פונים ימינה )צפונה( עד כביש  383בכניסה למושב שדות מיכה .שמאלה על
הכביש ברכיבה מונוטונית  6ק"מ עד למושב גפן ,שם מחכים הרכבים.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oחובה פס גומי  -יש המון קוצים במסלול .בנוסף ,חשוב לצאת מוקדם בבוקר.

מנחל חלילים לאזור צובה
מאת :יורם חן

רמה :בינונית ,אורך המסלול 20 :ק"מ ,זמן 2-3 :שעות ,עונה :כל השנה,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :מבואות ירושלים ).(9
מחלף הראל  -הקסטל על כביש מס' ) 1תל אביב  -ירושלים( .מחנים את
הרכבים בחניון קניון הראל ,בכניסה למבשרת ציון )מחלף הקסטל(.
מקניון הראל רוכבים צפונה ברחוב הראל  500מטר עד לכיכר חלילים
ועולים לרחבת העפר המוגבהת מצפון -מזרח לכיכר )חצי ימינה( .נכנסים לנחל
חלילים העובר מצפון לבתי מבשרת ושומרים על הסימון הירוק בתוך הוואדי ,בסינגל מצוין ולא טכני מדי .יורדים עד לנחל שורק,
שם חוברים לשביל כורכר המסומן ירוק ועימו רוכבים דרומה מתחת לכביש מס'  .1נחל שורק חוצה מתחת לבית זית את אזור
המאגרים )קצת "מריח"(.
חוצים את כביש עין כרם וממשיכים בנחל שורק בשביל ההופך לשביל ישראל ,ועד לנקודה שהוא מטפס לסטף בדרך הולכי רגל.
ממשיכים עוד כ 500-מטר עד לשביל  4X4המטפס ימינה ,ועולים עימו בטיפוס קשה עד למעיין הסטף ומשם – לכיכר שנמצאת
בכניסה לחניון )חלק מהטיפוס הינו על כביש( .כאן מתאים לעצור בין העצים למנוחת קפה.
חוצים את הכיכר צפונה ונכנסים לסימון ירוק שאיתו רוכבים עד לכביש הפנימי של קיבוץ צובה בין המטעים )כביש סוג ב' היוצא
מזרחה מהמשק( .על פי השילוט ניתן לבקר במעיין צובה ואח"כ להמשיך מזרחה על הכביש דרך מחצבת מעוז ציון ,אל מעוז
ציון ,ובהמשך  -על הכביש דרך שכונת מעוז ציון אל מחלף הראל ולרכבים .זהו מסלול מהיר מאוד המשלב רכיבה טכנית,
דהירה במישור וטיפוס קשה.
אלטרנטיבה ארוכה יותר )כ 32-ק"מ(:
את נחל חלילים מסיימים לאחר כ 2.5-ק"מ למרגלות כביש מס'  .1יש לעבור סוללת עפר בדרכנו למפגש עם נחל שורק ,לעלות
על הכביש ולעבור מתחת לגשר בדרכנו לכיוון בית זית .רק בשביל העפר מצד ימין לדרך ניתן להתחיל לגלוש במורדות נחל
שורק ,לעבור את מאגר המים של בית זית )אגב יש מחסום ושלט המזהיר מסכנת טביעה  -יש לחצות ולהמשיך בזהירות מאחר
שבשני קטעים המים מגיעים לשביל(.
ממשיכים במגמת ירידה עד למקום בו השביל נגמר ועולים לכביש ) 395מימין לכיוון סטף ומשמאל לכיוון עין כרם( .מכל מקום,
אנו חוצים לצידו הדרומי של הכביש ועולים על שביל כורכר הממשיך במגמת הירידה כאשר משמאלנו משיק כביש  386ומעלינו
ניתן להבחין במנזר המדהים הנקרא "יוחנן במדבר" .ככלל ,אנו ממשיכים לגלוש במורד עד אשר השביל נגמר.
עולים לכביש  ,386וחוצים אותו לכיוון החניון בצידו השני למנוחה ואגירת כוחות לפני העליות חזרה דרך נחל צובה כפי שיתואר
להלן :מהחניון שבים לכביש וממשיכים לכיוון גשר רפאים )עוד לפני כן נזהה מימיננו תחנת שאיבה( .אנו ממשיכים בכביש )כ-
 2.5ק"מ מהחניון( עד לגשר רפאים ,בו ניתן לפנות ימינה לשביל הירוק ,לכיוון עין טייסים וצובה .ממשיכים בשביל הירוק במגמת
עלייה עד לצובה ומשם לכיוון הרכבים במבשרת.

ממודיעין לכרמי יוסף
מאת :ויקטור זאנה מה EZ RIDERS-ומאיר קלוזו

רמה :בינונית ,אורך המסלול 30 :ק"מ ,זמן 3-4 :שעות ,עונה :כל השנה,
מפת ס"ש :מבואות ירושלים ).(9
מחנים במרכז ישפרו שבמודיעין.
לאחר התארגנות במרכז ישפרו ,מדוושים לכיוון הכיכר הדרומית ,עולים
על דרך העפר וחוברים לשביל ישראל ממש מתחת לחורבה שעל הגבעה
)חורבת נכס( .מדוושים לכיוון מזרח על שביל ישראל עד אשר מגיעים לכביש
המוביל למושב שעלבים .פונים שמאלה ומדוושים על הכביש עד שרואים מצד ימין פניה בעליה ליער )עדיין על שביל ישראל(.
רוכבים דרך היער עד לצומת דרכים שבו שביל ישראל פונה שמאלה.
נמשיך איתו עד שמושב שעלבים נגלה לפנינו ,וזה המקום שבו שביל ישראל וגם אנחנו נפנה שמאלה ונרד בירידה מתחת לגשר
הרכבת .לאחר מכן נעבור מתחת לכביש מס' ) 1ת"א-ירושלים(.
ביציאה מהמעבר התת-קרקעי שביל ישראל פונה שמאלה אך אנו נפנה ימינה ונדווש במקביל ובצמוד לכביש  1כשני ק"מ עד
שמגיעים לפניה שמאלה שיורדת אל מאגר איילון )ליד תחנה של צינורות מים(.
כאשר מגיעים לתחתית ,מטפסים לגדה השנייה של המאגר ודרך שדרת הצברים ממשיכים על שביל מסומן שחור עד לכביש
 .424חוצים בזהירות את הכביש וממשיכים עם השביל שצמוד לגדר של "מרכבות לטרון" עד שמגיעים לצומת שבילים ובוחרים
את השביל שממשיך ישר ,עם נטייה קלה ימינה.
השביל מטפס על הגבעה ממול .בפניה השנייה פונים ימינה ומטפסים ישר עד שמגיעים ליער המגינים ולרחבה גדולה  -מצפה
בקוע ולידה מצפה אסולין ,שם נחים ומחזירים אנרגיות.
בין השולחנות במצפה אסולין יוצא הסינגל הראשון )סינגל מהיר וטכני( ,וממנו אפשר לזרום אל כל סינגלי כרמי יוסף ,כאשר
בסופו של דבר יש לשאוף להגיע אל תחתית היער ,על הכביש שעובר ביער )קרוב לבית הקברות( ,ושם לפנות שמאלה בין
המטעים לכיוון תל גזר .מקיפים את התל ממזרח ,כאשר ישנה נקודת תצפית מדהימה מראש התל על כל מישור החוף ועמק
איילון שמדגישה את חשיבות המקום בתקופת במקרא.
מגזר מדוושים דרך שדות מושב בן נון והמושב עצמו חזרה לכביש  ,424חוצים אותו ופונים ימינה לעבר מושב משמר איילון.
חוצים את המושב ואת כביש מס'  1על הכביש שמוביל לשעלבים עד שחוברים שוב לשביל ישראל ,שדרכו באנו ודרכו נחזור
למרכז ישפרו.

בן שמן ופארק נאות קדומים
מאת :משה שגיא

רמה :קלה ,אורך המסלול 20 :ק"מ ,זמן 2-3 :שעות ,עונה :כל השנה,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :מבואות ירושלים ).(9
מחנים את הרכב במבואות מודיעים )כביש  ,(443ליד השער לישוב.
מתחילים בסמ"ש כחול לכיוון אנדרטת זגמבליה ,ופונים איתו שמאלה
לדרך עפר .נשארים על הכחול  -יש ירידה ועליה טכנית שמסתיימת בשביל לבן .פונים שמאלה )פנייה ימינה תוביל לבית
העלמין( בירידה עד לצומת משולט .לוקחים ימינה לכיוון בוסתן גמזו ונשארים על הכחול .שוב צומת :פונים שמאלה לפארק
הקופים עם סמ"ש שחור .נשארים על השחור עד תחנת מקורות )בדרך חוצים את שביל ישראל( ,ושם ימינה עם סמ"ש כחול.
ממשיכים איתו כמעט עד הכביש הראשי 200 .מטר לפני הכביש יש פניה ימינה משולטת לדרך החשמל .עלייה לא רצינית עד
לפינה עם שולחן  -אפשר לעשות הפסקה .ממשיכים ימינה בסינגל נחמד ,כל הזמן בכיוון דרום ,עד שמגיעים לשביל לבן שחלקו
סלול.
פונים שמאלה )מזרחה( עד לצומת משולט ,ממשיכים חצי שמאלה לכיוון שער קדומים .ממשיכים מזרחה על השביל עד שחוצים
את כביש  443מתחתיו ,ועולים על סמ"ש אדום בפארק נאות קדומים .רוכבים דרומה על האדום עד ל"קברות המכבים" .עולים
על הגבעה ,ומשם יוצא סינגל חזרה לרכב ,במקביל לכביש .מול מבואות מודיעים קיימת מנהרה להולכי רגל.

מדבר יהודה והנגב
ליל ירח במישור עמיעז
מאת :אסף ב.

רמה :קלה ,אורך המסלול 30 :ק"מ ,זמן 4-5 :שעות ,עונה :כל השנה )אך
לא כאשר יש חשש לשיטפונות( ,שעה :לילה ,מפת ס"ש :דרום מדבר יהודה וים
המלח ).(11
תחילת המסלול )וגם סופו( במפעלי ים המלח .ניסע על כביש  90עד
שנגיע לשלט המפנה מזרחה למפעלי ים המלח ב' ,שם נחנה.
כדאי להתחיל לרכוב כ 3.5-שעות לפני הזריחה ,כך שאת הזריחה נראה
מהר סדום .חשוב מאוד להביא בגדים חמים ופק"ל קפה להמתנה.
מנקודת החניה נחזור לכביש  90עם האופניים .נרכב  100מטרים צפונה ונפנה שמאלה עם השילוט לתצפית .לאחר 100
מטרים נוספים ,עם השילוט ,נפנה ימינה לעלייה קלה לחימום עד לנקודת התצפית ,משם נראה את אור המפעלים .נמשיך
צפונה בשביל )לא מופיע במפה( כמעט  3ק"מ עד לפיצול שבילים .נמשיך בו ישר עוד ק"מ עד לפיצול השבילים השני המורה
שמאלה למערת הקמח.
נפנה שמאלה לכיוון המערה ונמשיך לרכוב מערבה עד לפיצול שבילים  ,Tבו ניקח ימינה בשביל עד לירידה לנחל פרצים.
ניכנס עם השילוט לנחל פרצים ונרכב לאורכו כמו בפארק שעשועים ,עד הכניסה למערה )בצד ימין של הנחל( .אם מערת הקמח
סגורה למבקרים )קורה לעיתים קרובות( ,ממשיכים לרכוב לאורך הנחל ,שנפתח בהמשך לרוחב .לאחר  5ק"מ מהמערה
מגיעים לפיצול ימינה לנחל סדום )סמ"ש שחור( .קל מאוד לפספס אותו ,ןלכן יש לעקוב אחר הספידומטר.
עולים כ 2.5-ק"מ בעלייה מתונה ומגניבה )אגב ,מומלץ מאוד לעשות את החלק הזה בכיוון ההפוך לאור יום( .ממשיכים עם
השביל עד שמגיעים לפיצול שבילים :שמאלה להר סדום זו הדרך להולכי רגל ,ואנחנו נמשיך עוד  500מטרים עד הפיצול הבא
שמאלה ,שגם לוקח להר סדום בדרך  .4X4העלייה לא קלה אבל מצדיקה את מראה הזריחה!
נתמקם על ההר ,נלבש משהו חם ,נפתח את פק"ל הקפה ונחכה לזריחה.
חוזרים על עקבותינו למטה עד לפיצול שבילים בו לוקחים שמאלה )דרומה( בירידה מהנה ,וטסים עד לכביש  ,90בו פונים ימינה
ורוכבים עוד  1.5ק"מ עד לרכב.

o
o
o
o
o

ליל ירח:
הירח זורח בכל יום שעה יותר מאוחר מהיום שלפניו.
בליל ירח מלא ,הדבר מסתדר בדיוק עם שעות האור .מכיוון שאנחנו רוכבים בחצי השני של הלילה ,כדאי לרכב יום-יומיים
אחרי ליל ירח מלא ,כדי להבטיח תאורה מושלמת.
רכיבה בימים שלפני ליל ירח מלא תגרום לירח לשקוע לפני זריחת החמה ונמצא את עצמנו רוכבים בחושך.
בכל מקרה ,מומלץ להביא פנסים וסטיקלייטים למקרה הצורך.
כל פתיחת פנס גורמת לסינוור ולוקח כמה דקות להתרגל לתאורת הירח מחדש ,לכן יש להימנע כמה שיותר מהדלקת
פנסים.

דרך הבשור
מאת :אודי רטי

רמה :קלה ,אורך המסלול 19 :ק"מ ,זמן 3 :שעות ,עונה :חורף ואביב,
מפת ס"ש :מישור חוף הנגב ).(13
לבאים מהמרכז :נסיעה בכביש ת"א-אשקלון ) (4עד יד מרדכי ,ופניה
שמאלה לכביש  .34בצומת גבים ימינה ) (232ובצומת סעד שמאלה ומיד
ימינה .בצומת רעים שמאלה ) (234עד צומת צאלים ואז ימינה ולפי השילוט.
לאחר כחצי ק"מ פונים ימינה ל"דרך הבשור" .את הרכב מומלץ להחנות בקיבוץ
צאלים ולא בתחילת המסלול ,מחשש לגניבות .אם יש שני רכבים ,נחנה את
השני בסוף המסלול )"פארק אשכול"(.
נעלה למגדל התצפית שנמצא בתחילת המסלול .מתחתינו נחל בשור ,מגדולי נחלי הארץ הנשפכים אל הים התיכון,
מתחתר באדמות הלס והקירטון הרך ולכן כל שיטפון )זהירות בימי גשם( משנה את תוואי הנחל וערוציו .יש להיזהר מכך בעת
הרכיבה .באפיק הנחל נבחין בשיחי אשל וקנה מרובים  -עדות למים הרבים הזורמים כאן.
נרכב לאורך הדרך ולאחר כ 1.5-ק"מ נגיע לגשר התלוי מעל בריכת מים .נעבור לגדה המזרחית ונעלה לאנדרטה לזכר שני בני
קיבוץ משאבי שדה שנהרגו במקום בהתהפכות טרקטורון .נחצה בחזרה את הגשר ונמשיך ברכיבה .למעוניינים בארכיאולוגיה,
ישנו שלט המפנה לחווה חקלאית קדומה בגדה המזרחית :שרידי בורות מים ,אמות ,מכלאות צאן ואף בית בד.
בהמשך נעבור ליד מאגרי המים הגדולים שמקימים קק"ל ומקורות ,שנועדו לאסוף מי שיטפונות ומים מטוהרים ולהחדירם
לקרקע .נרכב עד ל"באר רבובה" ששופצה ע"י הבריטים ,עומקה כ 20-מטרים ,והיא שריד לכפר הבדווי רווייבה שניטש
במלחמת העצמאות .גם תושבי מצפה גבולות באותה תקופה נעזרו בבאר תמורת תשלום .מי שיטפס על מבנה הבאר יראה את
הבריכה בה היו נאספים המים שהועלו מהבאר .באזור הבאר יש עצי אשל ענקיים ,בני מאה ,עם הרבה צל למנוחה ,וגם
הזדמנות מצוינת לקפה.
נמשיך ברכיבה ונעבור משמאלנו ליד גבעה קטנה ,תל צוואוין ,שרידי ישוב בן  3,000שנה .בחורפים גשומים ,התל נצבע באדום
באדיבות הצבעונים שפורחים עליו .נמשיך עד לתל שרוחן )תל אל-פארעה( ,מקום יישוב מהמאה ה 18 -לפנה"ס )תקופת
האבות( ועד התקופה הרומית במאה הרביעית לספירה .בראשו מגדל תצפית ומצפור ,וניתן לעלות ולרדת את התל ברכיבה.
ממגדל התצפית ניתן לתצפת על הנחל ,המעיין וגב המים שממנו שתו תושבי המקום .הגב נוצר בזכות אדמת הלס שתופחת
במגע עם מים ונאטמת .כך נשארים מים זמן רב בגב .לעיתים אף ניתן לראות שלדגים באזור הגב .במלחמת העצמאות היה
במקום מוצב מצרי שנכבש במבצע "אסף" ,בדצמבר  ,'48בידי כוחותינו.
ועל כוס קפה ועוגייה ניזכר במרדף של דוד אחרי העמלקים ששרפו את צקלג ,עירו ,ושבו את הנשים והטף .נחל הבשור מעכב
את לוחמיו והוא ממשיך עם הלוחמים שהצליחו לחצותו .כשהוא חוזר עם השלל ,הוא מחלק אותו שווה בשווה עם אלה שלא
השתתפו במרדף ,למרות התנגדות הלוחמים בקרב" .כי כחלק היורד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדיו יחלוקו .וישימה
לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה" )שמואל א ל'(.
אפשר לרכוב למעיין ולגב ולחזור לדרך הבשור .מתל שרוחן נמשיך עד כביש ") 241כביש הרעב"( ,שנסלל ביוזמת הבריטים כדי
להקל על מצוקת הבדווים באזור .לסיום אפשר להיכנס )בתשלום( לפארק אשכול .בפארק בריכה גדולה של מי מעיין חמימים,
מדשאות ,מתקני פיקניק ועתיקות.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oניתן להחנות את הרכבים בקיבוץ אורים ,לרכוב על הכביש בעלייה מתונה של  11ק"מ ,ולהתחיל את הנחל מצומת
צאלים .בסוף המסלול :מהפארק דרך הכביש בחזרה לקיבוץ אורים.

המכתש הגדול דרך מעלה אברהם
מאת :ניר סמואל

רמה :קלה ,אורך המסלול 34 :ק"מ ,זמן 6 :שעות ,עונה :כל השנה ,אך
לא בימים חמים ,שעה :מוקדם בבוקר ,מפות ס"ש :הר הנגב ,נגב צפוני ותיכון
).(15
נשאיר רכב אחד בירוחם או ב"חניון הצבעים" במכתש ,ונצא לדרך מקיבוץ
שדה בוקר.
מסלול חביב זה מציג לראווה את המכתש הגדול במיטבו :רכיבה
פסטורלית בין הרי חתירה משמשת כמתאבן .המסלול מסומן היטב ומתאים מכל הבחינות למתחילים אך גם רוכבים מנוסים
ייהנו מנופיו עד מאוד.
נצא משדה בוקר ונרכב כ 8-ק"מ על הכביש לכיוון ירוחם .נחלוף על פני היישוב הקהילתי החדש חלוקים .אחרי שגמענו את
המרחק נראה מימין לדרך שביל ג'יפים רחב ומסומן היטב בשלט "מעלה אברהם".
מכאן ועד סוף הטיול נעקוב אחרי סימון השבילים האדום .הדרך תיקח אותנו בקילומטרים הראשונים לצד מתחם צבאי גדול
ונטוש למראה )האם כאן מוחבאים חייזרי רוזוול הישראלים?( ,מספר שיפועים תלולים אך קצרים למדי )לא להיבהל( ורכיבה
בנוף גבעות קסום המנוקד בגמלים ונאקות...
הישארו על השביל ותגיעו לשפת המכתש לתצפית מרהיבה ,ולאנדרטה לזכר אברהם קריניצי וחטיבת הצנחנים שפרצה את
הדרך .מהתצפית בולטים גוני האדום ורוד של המכתש .חובה לעצור ולפרוס פק"ל קפה.
מכאן מתחילה גלישה מטריפה אל תוך המכתש ,וככלל ,עד לסיום המסלול מדובר במגמת ירידה ,אז תיהנו .תוואי הדרך בתוך
המכתש צולח אותו לאורכו דרך גבעות קטנות ויפות :עליות ,ירידות ,עליות ,ירידות ,אתם יודעים את ההמשך .מעט לפני הכביש,
משמאל לדרך ,נחים גזעי עצים מאובנים ,והמהדרין יוסיפו צמרות )צריך לרדת קצת מהשביל(.
הגעתם לכביש? מכאן אפשר לרכוב לירוחם בעלייה )למה בעצם?( ,לתפוס טרמפ ולהביא משם רכב ,או לפנות ימינה עד לחניון
החולות הצבעוניים.

o
o
o

מילה מהטוקבקיסטים:
הירידה למכתש אינה קלה ודורשת מיומנות טכנית ובלמים תקינים.
השביל במכתש יפהפה וצבעוני במיוחד.
העלייה לירוחם קשה ומתישה ,במיוחד לאחר רכיבה של כ 4-שעות .אני מצטרף לרעיון של רכב הממתין ביציאה
מהמכתש.

דרך הנוף ביער יתיר
מאת :יוסי גילינסקי

רמה :בינונית ,אורך המסלול 40 :ק"מ ,זמן 4-5 :שעות ,עונה :סתיו
וחורף ,מפת ס"ש :הנגב התיכון ).(15
התחלת הטיול בישוב מיתר :בצומת שוקת פונים שמאלה ,ממשיכים עוד
 3ק"מ ,ומגיעים לישוב .יער יתיר משולט היטב ,וקשה להתברבר בו.
יוצאים מהישוב ופונים ימינה לכיוון צפון על הכביש .לאחר  3ק"מ פונים ימינה
בצומת הראשון ,לכיוון שימעה .מטפסים עם הכביש כ 5-ק"מ עד לשלט המורה על
כניסה לדרך הנופית של יער יתיר .כאן מתחיל טיול השטח .גולשים עם השביל וחוצים את נחל אשתמוע שזורם לאחר שיטפונות
מאזור ירושלים 15 .הקילומטרים הבאים הם במגמת עלייה ,אך הנוף המדהים של הרי דרום הר חברון ויער יתיר המרשים משכיחים
את המאמץ .השביל מוביל אותנו עד לצומת סלול ובו נפנה ימינה לעלייה תלולה אך קצרה המוליכה אותנו לחורבת יתיר  -אתר
ארכיאולוגי מרושת במערות.
ניתן לטייל באתר ,ואני ממליץ לקיים במקום הפסקה לארוחת בוקר .משם גולשים עם השביל בתוך היער הצפוף ,בין בוסתנים של עצי
פרי .לאחר  3ק"מ מתחילים לטפס שוב לכיוון בית היערן של יער יתיר.
סוף השביל מוביל אותנו עד לכביש סלול שבו פונים ימינה ,לכיוון דרום ,עד לבית היערן .שם ישנה תצפית נוף מדהימה על כל יער
יתיר ודרום הר חברון .זו הנקודה המזרחית ביותר בטיול וכאן מתחילים לנוע חזרה עם הכביש .ממשיכים דרומה ,יורדים בכביש כ2-
ק"מ ,ומיד בסיום הירידה יש סימון בכביש  -פניה שמאלה לדרך החלמוניות ,שביל מרשים שקק"ל הכשירה גם לנסיעת של רכבים
פרטיים.
אם הטיול מתקיים בחודשים נובמבר-דצמבר ,ניתן ליהנות מהפריחה הנפלאה של החלמוניות .משם מתחילים לטפס עם השביל
שמוביל אותנו עד לחורבת יתיר ,בה אכלנו ארוחת בוקר ,ומשם חוזרים חזרה למיתר דרך הדרך הנופית .הפעם  -בכיוון הנכון בירידה.
כאן צריך להיזהר כי ניתן להגיע למהירויות מאוד גבוהות במושגים של אופניים .תבלו!

לילה בין רכס חלוקים לנחל נוקד
מאת :בני איזנברג

רמה :קלה ,אורך המסלול 22 :ק"מ ,זמן 3-4 :שעות ,עונה :כל השנה ,זמן:
לילה ,מפת ס"ש :הנגב התיכון ).(15

ניסע בכביש מס'  40דרומה .בצומת חלוקים נמשיך דרומה עד למדרשת בן
גוריון.

המסלול שווה רק כמסלול לילי .ובכל מקרה ,הוא אינו מומלץ בחורף ,כשיש
חשש לשיטפונות.
המסלול מתחיל במדרשת בן גוריון .משם נרכב לכביש הראשי ) ,(40עליו עולים צפונה .ב 1.9-ק"מ פונים ימינה לשביל הראשון שלנו.
עם השביל עולים לצפון-מערב לאורך כ 1.4-ק"מ.
השביל מתעקל ימינה לסכר הרועה .בסכר הרועה שוב מתעקלים ימינה ונמצאים בכיוון צפון-מזרח .ממשיכים בכיוון זה כ 2.5-ק"מ תוך
כדי חציה זהירה של כביש  .40אחרי חציית הכביש ,לאחר כ 200-מטרים ,פונים בפניה חדה לכיוון דרום ורוכבים כשני קילומטר עד
למפגש עם נחל נוקד.
נחל נוקד מתפתל בכיוון כללי מזרח ואז מתיישר דרומה .את הקפה יש לחמם לפני נקודת הרום המרבית .הלילה ייראה מדהים וריח
הקפה ייזכר באופן חד וברור .המקום פשוט מדהים.
לאחר שיחות גברים והקשבה לשקט המדהים נמשיך בירידה מהרכס .זכרו שהבדלי הגובה לא נראים טוב לאור ירח ולכן יש לרכוב
בזהירות :הורידו מהירות אם המסלול אינו ברור לכם לאורך  30המטרים הקרובים.
נחלוף על פני אתר ארכיאולוגי )לא מדהים( ונגיע לכביש  204בו נפנה ימינה ונרכב עד לחניון הרועה )בו פנינו בהתחלת המסלול
שמאלה( .הפעם נפנה ימינה לכיוון דרום-מזרח ולאחר כ 100-מטר נעלה על דרך עפר .אחרי עוד כ 400-מטר נתעקל מעט מזרחה
עם דרך העפר שתיקח אותנו לאורך המטעים .קטע זה נמשך כקילומטר ולאחריו ישנה פניה חדה מערבה בשאיפה לכיוון נקודת
המוצא  -החניון במדרשת שדה בוקר.

אילת והערבה
עמודי עמרם וקניון שחורת
מאת :שחר שטייף

רמה :בינונית ,אורך המסלול 26 :ק"מ ,זמן 4-6 :שעות ,עונה :חורף,
שעה :מוקדם בבוקר ,מפת ס"ש :הרי אילת ).(20
הגעה לקיבוץ אילות דרך כביש הערבה ,כ 2-ק"מ צפונית לאילת .את
הרכב אפשר להשאיר בתחנת הדלק שבכניסה או בחניון כפר הנופש .אפשר גם
לרכוב )בזהירות!( לאורך הכביש מאילת לאילות.
יוצאים מקיבוץ אילות )אפשר גם מאילת עצמה אבל אין גישה נוחה
ובטוחה לאילות למעט רכיבה על כביש הערבה לאורך שדה התעופה( .עולים על
הדרך החקלאית שמקבילה לכביש הערבה מצד מזרח .נוסעים צפונה כ 5-ק"מ ופונים שמאלה בערך ק"מ וחצי אחרי בריכות
החמצון על סמ"ש כחול לכיוון עמודי עמרם וקניון שחורת )יש להיזהר בחציית כביש הערבה(.
רוכבים מערבה כ 3-ק"מ עד מזלג סמ"ש כחול עם סמ"ש ירוק .הכחול ממשיך לעמודי עמרם ,והירוק ממשיך לקניון שחורת.
ממשיכים ימינה בכחול כ 4-ק"מ בעליה מתונה עד עמודי עמרם.
חוזרים מערבה בסמ"ש הכחול כ 3-ק"מ עד מזלג עם סמ"ש שחור .פונים ימינה )דרומה( על השחור.
אחרי כ 2-ק"מ על השחור פוגשים שוב את הירוק )זה שלא עלינו עליו קודם( ופונים ימינה מערבה כ 2-ק"מ עד לפתח קניון
שחורת.
רוכבים בקניון עד שמגיעים למפלונ)צ'יק( .משאירים את האופניים ומתפללים שאף אחד לא יפלח אותם .עולים ברגל בקניון
שחורת עד ליציאה המערבית ממנו )בערך ק"מ ,להזדהות  -חציית סמ"ש אדום( וחוזרים על עקבותינו דרך הקניון לאופניים.
חוזרים בערך ק"מ על הירוק ובעיקול הוואדי )"חניון לילה"( פונים ימינה על השחור .רוכבים דרומה על השחור כ 3-ק"מ ,תוך
עליה לאוכף עם תצפיות יפות מזרחה ,עד למפגש עם סמ"ש כחול )נחל רודד(.
פונים שמאלה )מזרחה( וגולשים בחצציות של נחל רודד על הכחול כ 5-ק"מ עד קיבוץ אילות.
זהו כיף של מסלול :מעגלי ,הרבה טבע ומתאים גם למתחילים )פלוס( .העונה המומלצת היא החורף) ,משיקולי חום( אבל
מומלץ לוודא עם בי"ס שדה או השירות המטאורולוגי שאין סכנת שיטפונות .אפשר לעשות הפסקות קפה ואוכל בכל נקודה
שתחפצו ,העיקר שתשאירו אחריכם מקום נקי לפחות כמו שמצאתם.
ניתן לקצר בהתאם לשעה ,הכוח והמוטיבציה .למשל ,אפשר לוותר על עמודי עמרם ובמזלג הראשון לפנות שמאלה לקניון
שחורת על הסמ"ש הירוק .אפשר גם לוותר על הכניסה לקניון שחורת וכמובן שאפשר גם פשוט להישאר באילת ליד הבריכה
במלון) ...או לקחת טיול ג'יפים ולמלא באבק את אלו שבכל זאת החליטו לרכוב(.

יום אדום במכתש תמנע
מאת :שחר שטייף

רמה :קלה-בינונית ,אורך המסלול 25-35 :ק"מ ,זמן 5 :שעות ,מפת ס"ש:
הרי אילת ).(20
מכביש הערבה פונים מערבה לפארק תמנע )אליפז( ונוסעים עד שער
הכניסה לפארק ) 3ק"מ(.
התחלה  -שער הכניסה לפארק תמנע .חשוב להצטייד בהרבה מאד מים:
המקום חם ויבש בכל עונות השנה .באשר להתאמה למשפחות  -אני עברתי את
המסלול המלא עם ילדים בגיל  9-12בעלי ניסיון ברכיבת שטח וכושר טוב .ילדים שזו להם הרכיבה הראשונה  -כדאי לוותר על
העלייה להר חכליל ולהסתפק במסלולים בתוך הפארק.
בתוך הפארק  -בילוי חופשי .כמעט כל המסלולים הרגליים )וכמובן כל אלו הרכובים( מתאימים גם למדוושים מתחילים ,למעט
מעלה ברך והר תמנע שאינם רכיבים .שווה להיכנס למצגת האור-קולית ושם גם להחכים וגם להחליט מה לראות ועל מה
לוותר.
צריך לשאוף לסיים את הסיורים הרכובים בפארק באזור האגם .זו נקודת קפה ,הצטיידות במים ,מזנון ומנוחה .אחרי המנוחה
מתחיל החלק ההרפתקני  -עליה על הר חכליל )גשו למילון לברר את משמעות המילה( .מהאגם פונים על השביל המוביל לכיוון
צפון-מזרח ומטפסים על הסוללה שממזרח לאגם.
נוסעים לכיוון דרום-מערב על הסוללה בערך קילומטר וחצי .פונים שמאלה במזלג השני ואחרי ירידה קצרה מתחילים לטפס
)לאורך שביל ישראל( לכיוון דרום-דרום-מזרח על הר חכליל .זהו הטיפוס הקשה שבמסלול .לרוכבים מנוסים ,יהיה זה לא יותר
מחימום בוקר ,אבל המסלול הזה מיועד למתחילים .קצת אחרי האוכף פונים שמאלה דרך שער ברזל ואחרי עוד עליונת קטנה
נהנים מדהירה במורד הרי חכליל עד שער הכניסה למטמונת נימרה.
מכאן מוליך כביש משובח לכיוון מזרח .צריך לשים לב למשאיות האשפה שדוהרות על הכביש מ/אל המטמונת .נותנים מזור
לעכוז הדואב בנסיעה נינוחה על הכביש מזרחה כשני ק"מ ,עד שמתחברים לכביש הגישה הישן מבאר אורה למכרות תמנע
)כיוון צפון-דרום(.
פונים דרומה ומחפשים דרך עפר שממשיכה מזרחה בין מניפות הסחף של נחל רחם .נוסעים על הדרך מזרחה ק"מ אחד עד
שנפגשים עם "ציר הנפט" )סמ"ש אדום( .נוסעים על "ציר הנפט" צפונה 6 ,ק"מ של נסיעה מנהלתית עד כביש הגישה לפארק
תמנע .פונים שמאלה ומטפסים עד הכניסה לפארק.
אורך המסלול תלוי בסיורים שתערכו בתוך הפארק 25 .ק"מ הוא אורך המסלול המינימלי )משער הכניסה על הכביש עד לאגם,
עם עצירת חובה בעמודי שלמה(.

משקה איזוטוני תוצרת בית לטיולים:
 oאפשרות ראשונה :השתמשו בבקבוק המשקה של אופניים המכיל  630מ"ל ,הוסיפו  6כפיות סוכר שולחני רגיל ועוד טיפה
מלח רגיל.
 oאפשרות שניה :בקבוק של מיץ  2ליטר בטעם ענבים )מכיל גלוקוז( בתוספת של  1/3מים וטיפה מלח.

מעין יהב לבאר מנוחה בשלושה ימים
מאת :שחר שטייף

רמה :קלה ,אורך המסלול 55 :ק"מ ,זמן 36 :שעות ,עונה :חורף )לא
כאשר יש חשש לשיטפונות( ,מפת ס"ש :מישורי פארן ונחלים גדולים ).(19
יוצאים ממרכז הארץ השכם בבוקר ונוסעים על כביש הערבה במטרה
להגיע לעין יהב סביב השעה  10בבוקר.
התארגנות  -זהו טיול הכולל לינת לילה בשטח ומצריך רכב מנהלתי )אין
צורך ב (4X4-ונהג שאינו רוכב להובלות וארגון )המסלול אינו מעגלי( .המסלול
מתאים למשפחות )ילדים מגיל  9ומעלה( שמסוגלים לטפס עליות מתונות )וקצרות( ו"לסחוב" יום רכיבה מלא )תתפלאו שיהיה
להם בסוף היום יותר מרץ מאשר לכם .(...התכנון מבוסס על ממוצע של  7קמ"ש ברוטו ,מוכפל במספר השעות ממועד היציאה
המתוכנן עד מועד ההגעה המתוכנן )מה שהוכח כמדויק למדי בפועל בטיולי משפחות(.
אחרי ארוחת בוקר קלה תחת עץ השיטה ,ליד כביש הגישה לעין יהב ,מדוושים בנחל נקרות מערבה על סמ"ש אדום .אחרי 3
ק"מ פונים שמאלה לנחל אשבורן על סמ"ש שחור .אחרי  3ק"מ בנחל אשבורן פונים שוב שמאלה )דרומה( על סמ"ש אדום
) ,(17431עליו נבלה את היום וחצי הבאים.
המסלול היום ייקח אותנו לאורכו של השביל האדום עד עתיקות העיר הנבטית מואה שעל דרך הבשמים .סה"כ כ 15-ק"מ בדרך
מישורית ברובה .אם הגעתם למואה מוקדם מספיק ,אפשר בהחלט לפנות ממואה מערבה על דרך הבשמים )סמ"ש שחור(
ולרכוב לאורכה במסלול הלוך-חזור יפהפה )עד לאן? עד היכן שהשעון והרגליים מרשים(.
וריאנט נוסף ליום זה :אם הגעתם מספיק מוקדם לערבה ,אפשר להתחיל מעט יותר צפונה  -בחניון "עצי שיטים" ) 5ק"מ מדרום
לבי"ס שדה חצבה( ומשם על סמ"ש כחול מערבה  4ק"מ לעין שחק ומשם דרומה על סמ"ש שחור כ 9-ק"מ עד המפגש בין נחל
נקרות ונחל אשבורן )והמשך כמפורט למעלה( .זה מוסיף בערך שעתיים למסלול.
לינה בחניון לילה למרגלות מואה או בנחל עומר הסמוך )גישה נוחה יותר לרכב( .למחרת בבוקר ,אחרי כוס קפה מהבילה,
ממשיכים על הסמ"ש האדום לכיוון דרום .נדווש במעלה נחל עומר ,ממנו לנחל עשוש )א .בוקר  +קפה( .דרך אחד מיובליו של
נחל עשוש מטפסים לנחל צופר )חפשו דרדרת מאובקת שג'יפאים השאירו בסמוך לאוכף ומסומנת בתואר "עבירות קשה"
במפות סימון השבילים(.
הדרך גבעית ומדהימה ביופייה .מנחל צופר ממשיכים דרך נחל זעף לנחל ברק .במפגש בין השביל האדום עם הדרך הכחולה
המובילה לקניון ברק מחכה לנו ארוחת צהריים שהכין עבורנו נהג הרכב המלווה .זה גם המקום למלא את המימיות מבקבוקי
המים שהנהג המלווה דאג להביא עבורנו.
אחרי מנוחת צהריים טובה עולים שוב על האופניים ומדוושים על הסמ"ש האדום )מספרו השתנה בינתיים ל (17520-דרך נחל
פארן ,הגדול בנחלי הנגב ,לכיוון הר עשת.
כאן מגיע טיפוס אתגרי משהו לעבר האוכף שאת חלקו האחרון סביר שנעשה כולנו ברגל .עצירה לקפה-פסגות ומכאן נמשיך
בגלישה מהנה דרך נחל שברים לכיוון כביש הערבה בואכה באר מנוחה )הידועה בשמה "פונדק  101של כושי רימון"(.
את שלושת הק"מ האחרונים מומלץ ,למי שחייו יקרים לו ,לעשות על אחת מדרכי העפר המקבילות לכביש הערבה ,ולא על
הכביש עצמו .אחרי התרעננות בפונדק מעמיסים את הציוד על הרכב וחוזרים הביתה עם חיוך גדול על הפנים.

מילה מהטוקבקיסטים:
 oכדאי מאוד לעשות את המסלול מהסוף להתחלה מכיוון שכך יוצא לעשות את רובו בירידה .ביצוע המסלול כפי שמוצע
מחייב מאמץ קשה ,משתי סיבות :הראשונה היא שרובו בעלייה ,והשנייה היא נסיעה ארוכה בנחל עשוש ,בסחף נחלים
בעלייה ,המקשה מאוד על הרכיבה.

