
 ק"מ. 03סיפור דרך מסלול 

בחניון יער חניתה ביציאה משלומי לכיוון קיבוץ חניתה. כל המסלול על סינגלים מסומנים נקודת ההתחלה 

ק"מ יש שלט שמצביע לכיוון סינגל מצובה. רוכבים על  11של קק"ל. מתחילים בסינגל חניתה. לאחר כ 

מלאה של הסינגל עד שחוזרים לסימון שמצביע סימון אדום עד שמגיעים לסינגל מצובה, רוכבים הקפה 

 לסינגל חניתה. חוזרים על הדרך ומשלימים את סינגל חניתה.

 ק"מ. 47סיפור דרך מסלול 

נקודת ההתחלה בחניון יער חניתה ביציאה משלומי לכיוון קיבוץ חניתה. כל המסלול על סינגלים מסומנים 

יש שלט שמצביע לכיוון סינגל מצובה. רוכבים על ק"מ  11של קק"ל. מתחילים בסינגל חניתה. לאחר כ 

סימון אדום עד שמגיעים לסינגל מצובה, רוכבים על הסינגל עד שמגיעים לכביש שמקיף את קיבוץ מצובה. 

ממשיכים על הכביש ומדלגים על הפנייה ימינה להמשך הסינגל. לאחר כמאתיים מטרים פונים שמאלה 

ימון המצביע לכיוון סינגל כברי. )רשום על השלט סגור אבל זה להמשך הסינגל. רוכבים עד שמגיעים לס

לא נכון(. ממשיכים על סימון קק"ל אדום עד שמגיעים למחסום אבנים קטן, עוברים אותו בהליכה 

וממשיכים לרכב עד לכביש. פונים ימינה ורוכבים כמה מאות מטרים עד לחיבור לכביש למנות. ממש 

סינגל החיבור לסינגל כברי. רוכבים על הסינגל, בהתחלה הוא באיכות  בצומת ליד תחנת האוטובוס המשך

טובה אחר כך יש קטעים קצת פחות טובים. מתחברים לסינגל כברי ורוכבים על הסינגל על גדת הנחל. 

. ממשיכים עם הדרך בחלקה סלולה עד 4X4לאחר שעוברים את נווה זיו פונים שמאלה לדרך 

עד שמגיעים לדרך נוף מצפה  , שממשיך בסימון שבילים ירוקים שחורשמתחברים לדרך עם סימון שביל

)אם צריך מים כדאי להמשיך בכביש ולהכנס למנות( שם  הילה מנות. יורדים קצת בכביש וקצת בשטח

חוצים את הכביש ונכנסים לשטח. רוכבים עד שמגיעים לסימון קק"ל אדום שיחזיר לסינגל מצובה. 

שחוזרים לסימון שמצביע לסינגל חניתה. חוזרים על הדרך ומשלימים את  משלימים את סינגל מצובה עד

 סינגל חניתה. 

 ק"מ. 62סיפור דרך מסלול 

נקודת ההתחלה בחניון יער חניתה ביציאה משלומי לכיוון קיבוץ חניתה. כל המסלול על סינגלים מסומנים 

יוון סינגל מצובה. רוכבים על ק"מ יש שלט שמצביע לכ 11של קק"ל. מתחילים בסינגל חניתה. לאחר כ 

סימון אדום עד שמגיעים לסינגל מצובה, רוכבים על הסינגל עד שמגיעים לכביש שמקיף את קיבוץ מצובה. 

ממשיכים על הכביש ומדלגים על הפנייה ימינה להמשך הסינגל. לאחר כמאתיים מטרים פונים שמאלה 

ון סינגל כברי. )רשום על השלט סגור אבל זה להמשך הסינגל. רוכבים עד שמגיעים לסימון המצביע לכיו

לא נכון(. ממשיכים על סימון קק"ל אדום עד שמגיעים למחסום אבנים קטן, עוברים אותו בהליכה 

וממשיכים לרכב עד לכביש. פונים ימינה ורוכבים כמה מאות מטרים עד לחיבור לכביש למנות. ממש 

ינגל כברי. רוכבים על הסינגל, בהתחלה הוא באיכות בצומת ליד תחנת האוטובוס המשך סינגל החיבור לס

טובה אחר כך יש קטעים קצת פחות טובים. מתחברים לסינגל כברי ורוכבים על הסינגל על גדת הנחל. 

. ממשיכים עם הדרך בחלקה סלולה עד 4X4לאחר שעוברים את נווה זיו פונים שמאלה לדרך 

סימון שבילים ירוק ואחר כך פונים ימינה לסימון שמתחברים לדרך עם סימון שבילים שחור שממשיך ב

שבילים אדום. מטפסים עד שמגיעים לכביש מצפה הילה מעיליא. ממשיכים על הכביש למעיליא שם ניתן 

למצוא מקום למלא מים. פונים שמאלה בצומת שאחרי הכיכר השנייה. שימו לב לניווט האורבני יכול 

וירידה לשטח ליד גן משחקים. יורדים תחילה בשטח ואחר  להיות קצת מטעה. יש פנייה נוספת שמאלה

כך בכביש )שימו לב למחסום( עד שמגיעים לעין זין בכניסה לנחל כזיב. כאן יש קטע קצר שצריך ללכת 

על הדרך לאורך נחל כזיב. שימו לב למטיילים ברגל בצמוד לגדר של מתקן מקורות. אחר כך ממשיכים 

ש מים זורמים וניתן למצוא מקומות להשתכשך, או פשוט לעבור במהירות ברגל. בחלק העליון של הנחל י

את הערוץ במספר המעברים הרטובים. יוצאים מהשמורה )יש מחסום ולאחריו כמה גדרות בקר( עד 

שם חוצים את הכביש ונכנסים לשטח. רוכבים עד שמגיעים לסימון קק"ל אדום שמגיעים לכביש לעבדון. 

משלימים את סינגל מצובה עד שחוזרים לסימון שמצביע לסינגל חניתה. חוזרים שיחזיר לסינגל מצובה. 

 על הדרך ומשלימים את סינגל חניתה.



 ק"מ. 75סיפור דרך מסלול 

נקודת ההתחלה בחניון יער חניתה ביציאה משלומי לכיוון קיבוץ חניתה. כל המסלול על סינגלים מסומנים 

יוון סינגל מצובה. רוכבים על ק"מ יש שלט שמצביע לכ 11של קק"ל. מתחילים בסינגל חניתה. לאחר כ 

סימון אדום עד שמגיעים לסינגל מצובה, רוכבים על הסינגל עד שמגיעים לכביש שמקיף את קיבוץ מצובה. 

ממשיכים על הכביש ומדלגים על הפנייה ימינה להמשך הסינגל. לאחר כמאתיים מטרים פונים שמאלה 

ון סינגל כברי. )רשום על השלט סגור אבל זה להמשך הסינגל. רוכבים עד שמגיעים לסימון המצביע לכיו

לא נכון(. ממשיכים על סימון קק"ל אדום עד שמגיעים למחסום אבנים קטן, עוברים אותו בהליכה 

וממשיכים לרכב עד לכביש. פונים ימינה ורוכבים כמה מאות מטרים עד לחיבור לכביש למנות. ממש 

ינגל כברי. רוכבים על הסינגל, בהתחלה הוא באיכות בצומת ליד תחנת האוטובוס המשך סינגל החיבור לס

טובה אחר כך יש קטעים קצת פחות טובים. מתחברים לסינגל כברי ורוכבים על הסינגל על גדת הנחל. 

. ממשיכים עם הדרך בחלקה סלולה עד 4X4לאחר שעוברים את נווה זיו פונים שמאלה לדרך 

סימון שבילים ירוק ואחר כך פונים ימינה לסימון שמתחברים לדרך עם סימון שבילים שחור שממשיך ב

שבילים אדום. מטפסים עד שמגיעים לכביש מצפה הילה מעיליא. ממשיכים על הכביש למעיליא שם ניתן 

למצוא מקום למלא מים. פונים שמאלה בצומת שאחרי הכיכר השנייה. שימו לב לניווט האורבני יכול 

וירידה לשטח ליד גן משחקים. יורדים תחילה בשטח ואחר  להיות קצת מטעה. יש פנייה נוספת שמאלה

כך בכביש )שימו לב למחסום( עד שמגיעים לעין זין בכניסה לנחל כזיב. כאן יש קטע קצר שצריך ללכת 

על הדרך לאורך נחל כזיב. שימו לב למטיילים ברגל בצמוד לגדר של מתקן מקורות. אחר כך ממשיכים 

ש מים זורמים וניתן למצוא מקומות להשתכשך, או פשוט לעבור במהירות ברגל. בחלק העליון של הנחל י

את הערוץ במספר המעברים הרטובים. יוצאים מהשמורה )יש מחסום ולאחריו כמה גדרות בקר( עד 

פונים ימינה ורוכבים בכביש למושב וחוצים אותו. אחרי המושב יורדים שוב שמגיעים לכביש לעבדון. 

פארק שם ניתן גם למלא מים. יורדים עושים הקפה ב דרך סינגל עקודים פארק גורןלשטח ורוכבים לכיוון 

משלימים את סינגל מצובה עד שחוזרים לסימון שמצביע לסינגל מצובה. לכיוון מערב וחוזרים חזרה 

 לסינגל חניתה. חוזרים על הדרך ומשלימים את סינגל חניתה.


