
 מסלולי רכיבה בהר חורשן ובכרמל

 חניון קק"ל ליד מחלף אלייקים.נקודת יציאה: 

 200כ מסלול לוחזרה הצרכנייה במושבה בת שלמה. בכניסה לאתר מי קדם )מחייב יציאה נקודות מים: 

 מטר( התוספת נמצאת בקובץ הניווט.

 ק"מ סיפור דרך 45אלייקים, מסלול 

 היציאה מחניון קק"ל ליד מחלף אלייקים.

 חוצים את הכביש ונכנסים לשטח מול החניון. חוצים את אזור המטווחים וממשיכים לכיוון סינגל חגית.

 רוכבים בסינגל חגית עד לחיבור לסינגל בת שלמה.

 הקרובה למושבה בת שלמה.רוכבים בסינגל בת שלמה עד שמגיעים לנקודת הכניסה 

 יורדים למושבה, חוצים את המחלף ויורדים לכיוון הר חורשן.

מטפסים להר חורשן, כאשר מגיעים למעלה נכנסים לסינגל המסומן בכתום. שימו לב שהסינגל נמצא בין 

שתי דרכים, מעין חוצה זוית. ממשיכים עם הסינגל עד לפנייה שמאלה ויורדים עד לדרך. חוצים אותה 

קצת ונכנסים ימינה לסינגל בירידה, חוצים דרך ונכנסים לסינגל ממשיכים בו עד ליציאה לדרך מטפסים 

במעין אמבטיה ומטפסים עד לשער ברזל. עוברים מעל או מתחת לשער וממשיכים לטפס בסינגל. פונים 

עד שמגיעים  ימינה בפיצול השני ואחר כך שמאלה. בתחילה הסינגל בירידה, אחר כך בעליה ושוב ירידה

. 3נכנסים לסינגל אהוד  שימו לב טוב לפנייה שמאלה בתוך הסינגל.לשער שצריך לעבור מעל או מתחת. 

 היציאה מהסינגל משער קטן שנפתח. אם בדרך למטה יש בוץ תעברו ברגל, אל תנסו לרכב כי תסתמו.

יה. מיד אחרי הפנייה שוב פונים ימינה לדרך, סימון שבילים כחול ממשיכים ופונים שמאלה בפנייה השני

ומשם יוצאים לדרך. פונים שמאלה  1. סינגל ארוך, ממשיכים עד לחיבור לאהוד 10שמאלה לסינגל אהוד 

עם העיקול ימינה. ממשיכים בדרך עד שמגיעים לגדר של תעש ח"ן ופונים ימינה.  םלדרך וממשיכי

ופונים  70קביל לכביש ממשיכם במ. 70ממשיכים בדרכים חקלאיות עד למעבר תחתי כפול מתחת לכביש 

שמאלה. לפני העלייה המאיימת פונים ימינה ומיד במזלג שמאלה. קטע רכיבה בבקעת שפייה עד 

שערים.  2שמגיעים לסוף הדרך. מימין יש שער קטן לשביל טיולים. עוברים את השער ומיד אחריו עוד 

 30בערוץ שמסתיימת בעלייה קשה של כ  רוכבים על סינגל, סימון שבילים אדום. יש פיצול ימינה לדרך

מטר עד לשער בקר. פונים ימינה לדרך ורוכבים לכיוון בת שלמה. ממשיכים בדרך עד שנכנסים לכביש 

סלול במטווחים של בסיס אלייקים. ממשיכים עם הכביש עד לפני הבסיס פונים שמאל ויוצאים לכביש 

 ן.הראשי מול תחנת הדלק. פונים שמאלה וחוזרים לחניו

 ק"מ סיפור דרך 86אלייקים, מסלול 

 היציאה מחניון קק"ל ליד מחלף אלייקים.

 ין לרכב את המסלול באמצע השבוע.בגלל מעבר בשטחי אש א

 חוצים את הכביש ונכנסים לשטח מול החניון. חוצים את אזור המטווחים וממשיכים לכיוון סינגל חגית.

 רוכבים בסינגל חגית עד לחיבור לסינגל בת שלמה.

 קרובה למושבה בת שלמה.רוכבים בסינגל בת שלמה עד שמגיעים לנקודת הכניסה ה

 יורדים למושבה, חוצים את המחלף ויורדים לכיוון הר חורשן.

מטפסים להר חורשן, כאשר מגיעים למעלה נכנסים לסינגל המסומן בכתום. שימו לב שהסינגל נמצא בין 

שתי דרכים, מעין חוצה זוית. ממשיכים עם הסינגל עד לפנייה שמאלה ויורדים עד לדרך. חוצים אותה 



נכנסים לסינגל ממשיכים בו עד ליציאה לדרך מטפסים קצת ונכנסים ימינה לסינגל בירידה, חוצים דרך ו

במעין אמבטיה ומטפסים עד לשער ברזל. עוברים מעל או מתחת לשער וממשיכים לטפס בסינגל. פונים 

עד שמגיעים ימינה בפיצול השני ואחר כך שמאלה. בתחילה הסינגל בירידה, אחר כך בעליה ושוב ירידה 

. 3נכנסים לסינגל אהוד  שימו לב טוב לפנייה שמאלה בתוך הסינגל.לשער שצריך לעבור מעל או מתחת. 

 היציאה מהסינגל משער קטן שנפתח. אם בדרך למטה יש בוץ תעברו ברגל, אל תנסו לרכב כי תסתמו.

ה. מיד אחרי הפנייה שוב פונים ימינה לדרך, סימון שבילים כחול ממשיכים ופונים שמאלה בפנייה השניי

בחצצית הדרך השנייה  5. לאחר כמה מאות מטרים פונים ימינה לסינגל אהוד 10שמאלה לסינגל אהוד 

פונים ימינה  1, ממשיכים עד לחיבור לאהוד 10פונים שמאלה ויורדים בדרך עד לפנייה לסינגל אהוד 

לדרך  ימינה. פונים 2סינגל אהוד עד לכניסה ל לדרך שמאלה משם יוצאים 1ומטפסים את סינגל אהוד 

וממשיכים בדרך עד שמגיעים לגדר של תעש ח"ן ופונים ימינה. ממשיכים בדרכים חקלאיות עד למעבר 

ופונים שמאלה. לפני העלייה המאיימת פונים  70. ממשיכם במקביל לכביש 70תחתי כפול מתחת לכביש 

מגיעים לסוף הדרך. מימין יש שער קטן ימינה ומיד במזלג שמאלה. קטע רכיבה בבקעת שפייה עד ש

שערים. רוכבים על סינגל, סימון שבילים אדום. יש  2לשביל טיולים. עוברים את השער ומיד אחריו עוד 

מטר עד לשער בקר. פונים ימינה לדרך  30פיצול ימינה לדרך בערוץ שמסתיימת בעלייה קשה של כ 

פונים סים לכביש סלול במטווחים של בסיס אלייקים. ורוכבים לכיוון בת שלמה. ממשיכים בדרך עד שנכנ

שמאלה בתוך אזור המטווחים ונכנסים לעלייה דרך חירבת סומק לדלית אל כרמל. יוצאים לכביש וחוצים 

". רוכבים על הדרך. כאשר נראה שהיא לשטח דרך "שער בקר נכנסים ימינה ,אותו. רוכבים על הכביש

עד שמגיעים  מטר על שביל פרות לדרך נוספת. ממשיכים בדרכים 30הסתיימה רוכבים קטע קצר של כ 

פונים ימינה עד לדרך נוף כרמל. "נחל רקפת" לכניסה ימינה לסינגל בסימון שבילים אדום. יורדים בסינגל 

פונים שמאלה לירידה תלולה שמובילה לנחל רקפת. משם מטפסים ורוכבים על ורוכבים עד לסופה. שם 

 דרך עם סימון שבילים ירוק עד לחניון ממנו יצאנו.

 


