
 ק"מ. 34סיפור דרך מסלול 

מטר  200נקודת ההתחלה בשער קיבוץ גבע. אחרי השער פונים שמאלה על הכביש ההיקפי ואחרי כ 

פונים שמאלה דרך המחסום ויורדים עד לחציית הואדי. עולים במקביל לערוץ ולפני חציית הערוץ הבאה 

יהיה בצד ימין של הדרך. רוכבים את פונים שמאלה ועולים עד להתחברות לסינגל גבעת המורה. הסימון 

מלוא הסינגל על פי סימוני קק"ל עד לחזרה לאותה נקודה ויורדים בחזרה לקיבוץ. ניתן להיכנס לקיבוץ 

 דרך השער האחורי. השער אף פעם לא סגור לגמרי וניתן לעבור ברגל ברווח.

 ק"מ. 54סיפור דרך מסלול 

מטר  200ונים שמאלה על הכביש ההיקפי ואחרי כ נקודת ההתחלה בשער קיבוץ גבע. אחרי השער פ

פונים שמאלה דרך המחסום ויורדים עד לחציית הואדי. עולים במקביל לערוץ חוצים שוב את הערוץ ופונים 

שמאלה. לאחר כמה מאות מטרים פונים ימינה לעלייה שמובילה לכביש עין חרוד מולדת. חוצים את 

ה לשטח. יורדים עם הדרך עד שפוגשים סימון קקל שמאלה הכביש, פונים שמאלה ומיד יורדים ימינ

לסינגל נחל יוסף. רוכבים את הסינגל לפי הסימונים עד שמגיעים לדרך נוף רמת צבאים. ממשיכים על 

הדרך מבלי להכנס לסינגל ליד המצפור. ממשיכים בדרך עד שרואים פנייה שמאלה לדרך עם סימון 

ון של המשך הסינגל(. פונים שמאלה על סימון שבילים שחור שבילים שחור )באותה צומת יש גם סימ

לפנייה שמאלה בסוף ירידה חזקה )אם לא תפנו תצטרכו לטפס עלייה קשה(. רוכבים עד וממשיכים עד 

פונים ימינה ומיד אחר כך שמאלה.  Tלחציית כביש מולדת טייבה. חוצים וממשיכים ישר עד להצלבות 

פונים ימינה בדרך עפר עד שמגיעים מול תחנת הדלק של נעורה. שם  ממשיכים עד לכביש. לפני הכביש

ניתן למלא מים. משם ממשיכים על הסימון של סינגל גבעת המורה עד שיוצאים ממנו באזור של גבעת 

בולק. פונים ימינה ומיד אחר כך שוב ימינה )כנראה יש גדר בקר(. יורדים ופונים שמאלה. ממשיכים לאורך 

וב שמאלה במעבר הערוץ לכיוון הקיבוץ כדי להכנס מהשער האחורי. השער אף פעם לא הערוץ ופונים ש

 סגור לגמרי וניתן לעבור ברגל ברווח.

 ק"מ. 76סיפור דרך מסלול 

מטר  200נקודת ההתחלה בשער קיבוץ גבע. אחרי השער פונים שמאלה על הכביש ההיקפי ואחרי כ 

הואדי. עולים במקביל לערוץ חוצים שוב את הערוץ ופונים  פונים שמאלה דרך המחסום ויורדים עד לחציית

שמאלה. לאחר כמה מאות מטרים פונים ימינה לעלייה שמובילה לכביש עין חרוד מולדת. חוצים את 

הכביש, פונים שמאלה ומיד יורדים ימינה לשטח. יורדים עם הדרך עד שפוגשים סימון קקל שמאלה 

לפי הסימונים עד שמגיעים לדרך נוף רמת צבאים. ממשיכים על  לסינגל נחל יוסף. רוכבים את הסינגל

הדרך מבלי להכנס לסינגל ליד המצפור. ממשיכים בדרך עד שרואים פנייה שמאלה לדרך עם סימון 

שבילים שחור )באותה צומת יש גם סימון של המשך הסינגל( ממשיכים עם סימון הסינגל והדרך עד 

נים שמאלה על סימון שבילים שחור לירידה לנחל יששכר שימו לב שעוברים את אזור תעשיה צבאים. פו

שהחלק האחרון שלה מאוד תלול. רוכבים בנחל על סימון שבילים כחול למעט קטע קצר בגדה הצפונית 

שחוסך עלייה. שימו לב שקטע זה כולל עליות קשות, ירידות תלולות ומעברי מים. מגיעים לרפת ופונים 

עד לכוכב הירדן. בכניסה לכוכב הירדן ניתן למלא מים. אפשרות אחת מחוץ רוכה ימינה לעלייה מתונה וא

לשער בצד ימין יש ברז. או אם השער פתוח יש ברזייה בפנים אם השומר מאפשר להכנס. משם רוכבים 

על דרך הנוף בירידה ארוכה ומהירה עד מתחת למושב מולדת שם פונים ימינה רוכבים עד לחציית כביש 

פונים ימינה ומיד אחר כך שמאלה. ממשיכים עד  Tבה. חוצים וממשיכים ישר עד להצלבות מולדת טיי

לכביש וחוצים אותו לעלייה בסוף העלייה פונים ימינה עד שמוצאים את הסימון של סינגל גבעת המורה. 

נה משם ממשיכים על הסימון של סינגל גבעת המורה עד שיוצאים ממנו באזור של גבעת בולק. פונים ימי

ומיד אחר כך שוב ימינה )כנראה יש גדר בקר(. יורדים ופונים שמאלה. ממשיכים לאורך הערוץ ופונים שוב 

שמאלה במעבר הערוץ לכיוון הקיבוץ כדי להכנס מהשער האחורי. השער אף פעם לא סגור לגמרי וניתן 

 לעבור ברגל ברווח.

 

 



 ק"מ. 29סיפור דרך מסלול 

מטר  200נקודת ההתחלה בשער קיבוץ גבע. אחרי השער פונים שמאלה על הכביש ההיקפי ואחרי כ 

הואדי. עולים במקביל לערוץ חוצים שוב את הערוץ ופונים  פונים שמאלה דרך המחסום ויורדים עד לחציית

שמאלה. לאחר כמה מאות מטרים פונים ימינה לעלייה שמובילה לכביש עין חרוד מולדת. חוצים את 

הכביש, פונים שמאלה ומיד יורדים ימינה לשטח. יורדים עם הדרך עד שפוגשים סימון קקל שמאלה 

לפי הסימונים עד שמגיעים לדרך נוף רמת צבאים. ממשיכים על  לסינגל נחל יוסף. רוכבים את הסינגל

הדרך מבלי להכנס לסינגל ליד המצפור. ממשיכים בדרך עד שרואים פנייה שמאלה לדרך עם סימון 

שבילים שחור )באותה צומת יש גם סימון של המשך הסינגל( ממשיכים עם סימון הסינגל והדרך עד 

נים שמאלה על סימון שבילים שחור לירידה לנחל יששכר שימו לב שעוברים את אזור תעשיה צבאים. פו

שהחלק האחרון שלה מאוד תלול. רוכבים בנחל על סימון שבילים כחול למעט קטע קצר בגדה הצפונית 

שחוסך עלייה. שימו לב שקטע זה כולל עליות קשות, ירידות תלולות ומעברי מים. מגיעים לרפת ופונים 

עד לכוכב הירדן. בכניסה לכוכב הירדן ניתן למלא מים. אפשרות אחת מחוץ רוכה ימינה לעלייה מתונה וא

לשער בצד ימין יש ברז. או אם השער פתוח יש ברזייה בפנים אם השומר מאפשר להכנס. משם רוכבים 

על דרך הנוף בירידה ארוכה ומהירה עד מתחת למושב מולדת שם פונים ימינה רוכבים עד לחציית כביש 

פונים ימינה ומיד אחר כך שמאלה. ממשיכים עד  Tבה. חוצים וממשיכים ישר עד להצלבות מולדת טיי

מעלות שמאלה  90שמאלה לירידה ולאחר שתי פניות של לכביש וחוצים אותו לעלייה בסוף העלייה פונים 

עד שמוצאים את הסימון של סינגל גבעת המורה. משם ממשיכים על הסימון  מינה פונים ימינה ומטפסיםוי

לדרך הנוף. רוכבים על דרך הנוף ובדרכים החקלאיות לפי של סינגל גבעת המורה עד שיוצאים ממנו 

נה ומיד אחר כך שוב באזור של גבעת בולק. פונים ימיעד ליציאה ממנו חןזרים לסינגל  .מכשיר הניווט

ימינה )כנראה יש גדר בקר(. יורדים ופונים שמאלה. ממשיכים לאורך הערוץ ופונים שוב שמאלה במעבר 

הערוץ לכיוון הקיבוץ כדי להכנס מהשער האחורי. השער אף פעם לא סגור לגמרי וניתן לעבור ברגל 

 ברווח.

 


