
 מסלולי רכיבה באזור יער בית קשת

נקודת היציאה תהיה במגרש החנייה בתוך קיבוץ בית קשת ממש בכניסה. משם נרד לדרך הנוף ונתחיל 

 מטר. 300את המסלולים. בסיום נטפס לקיבוץ. המרחק כ 

 מטר טיפוס מצטבר. 1300 כ ק"מ 66מסלול ארוך 

 .35ק"מ החל מהק"מ ה  15מתרכזים ב מטר  800מטר טיפוס כ  1300המסלול אינו קל. מתוך 

נתחיל את הרכיבה על כביש דרך נוף יער בית קשת על פי סימון קק"ל לסינגל. לאחר כמה מאות מטרים 

ניכנס ימינה לסינגל עד שנגיע שוב לכביש דרך הנוף. נעזוב את הסינגל נפנה ימינה ונירכב על דרך הנוף 

בדרכי יער ודרכים חקלאיות. שימו לב בעת חציית הכביש  65עד לצומת בית היערן. משם נרד לכיוון כביש 

זהו כביש ראשי וסואן. לאחר חציית הכביש נמשיך ישר עד שנגיע לכביש שירות נפנה בו שמאלה ונמשיך 

עליו על פי סימון שבילים כחול. נפנה ימינה מהכביש ונמשיך על פי סימון השבילים הכחול. לפני שער 

ה שמאלה לירידה קצרה ואז שוב שמאלה בשולי השדה עד לחזרה לכביש חקלאי )יתכן ופתוח( נפנ

השירות. נפנה ימינה עד שנגיע למתקן הטיהור ונפנה שמאלה. יש להמשיך ברכיבה גם לתוך השדה עד 

שהשביל נגמר ואז לפנות ימינה על שולי השדה עד להתחברות לדרך. פונים שמאלה וממשיכים על 

וממשיכים לפי מכשיר הניווט. חלק מהדרך תהיה על למין. פונים ימינה הדרכים החקלאיות עד לבית הע

שולי שדה קצור. עוברים מעבר בקר לאזור נטיעות שמהווה חלק מסינגל יער לביא. ממשיכים לפי סימון 

הסינגל. יש אפשרות למלא מים בבית העלמין של גבעת אבני. שימו לב ליציאה מהסינגל ימינה כדי 

במנהרה מתחת לכביש. נרכב בצד הצפוני של הכביש על דרכים לבנות עד שנגיע  77לחצות את כביש 

לשביל ישו )מסומן בסימון שבילים כתום( נעבור קטע טכני ונפנה שמאלה בסימון שבילים צהוב על רקע 

ירוק עד להגעה לכביש שמוביל לאנדרטת גולני. נפנה ימינה ונרכב על הכביש עד קצת מעבר לתחנת 

על הכביש הראשי. שם נפנה שמאלה לשביל ישו ונחצה את הכביש במנהרה יחסית הדלק שנמצאת 

נמוכה. לאחר החצייה נפנה שמאלה ונרכב עד להתחברות לסינגל יער לביא. נרכב על הסינגל ונצא ממנו 

. נרכב במקביל לכביש ונפנה ימינה עד שנגיע לצומת 65ימינה לדרך שתוביל אותנו למנהרה מתחת כביש 

נעלה על דרך נוף בית קשת ולאחר כמה מאות מטרים נתחיל לטפס. יש שם מזנון בשם זה(. החביתה )

נמשיך על הדרך עד לפנייה ימינה של שביל ישו )סימון שבילים כתום(. נרכב עליו מקטע ונפנה שמאלה 

לירידה שלאחריה עלייה. נפנה שמאלה לירידה שתוביל אותנו לסינגל יער בית קשת. נרכב על הסינגל 

ונצא ממנו ימינה על מנת לטפס להר דבורה. לפני הטיפוס ירידה ארוכה. מטפסים בעלייה מתונה מסביב 

להר עד לפסגה שם נמצאת אנדרטה המציינת את חתונת הכסף של המלכה אליזבת והנסיך פיליפ. נרד 

נייה חזקה מההר דרך קטע סינגל קצר וירידה תלולה עד שנגיע שוב לדרך הנוף. נרד על דרך הנוף עד לפ

 םימינה לסינגל )קצת אחרי מצפור לכיוון הר תבור. משם נמשיך על פי סימון סינגל יער בית קשת עד לסיו

 המסלול. 

 מטר טיפוס מצטבר. 890ק"מ  46 בינונימסלול 

נתחיל את הרכיבה על כביש דרך נוף יער בית קשת על פי סימון קק"ל לסינגל. לאחר כמה מאות מטרים 

סינגל עד שנגיע שוב לכביש דרך הנוף. נעזוב את הסינגל נפנה ימינה ונירכב על דרך הנוף ניכנס ימינה ל

בדרכי יער ודרכים חקלאיות. שימו לב בעת חציית הכביש  65עד לצומת בית היערן. משם נרד לכיוון כביש 

ונמשיך  זהו כביש ראשי וסואן. לאחר חציית הכביש נמשיך ישר עד שנגיע לכביש שירות נפנה בו שמאלה

עליו על פי סימון שבילים כחול. בעיקול הדרך ימינה ממשיכים ישר על דרך חקלאית עד לבית העלמין. 

קצת אחריו פונים ימינה וממשיכים לפי מכשיר הניווט. חלק מהדרך תהיה על שולי שדה קצור. עוברים 

ות למלא מים בבית מעבר בקר ופונים ימינה עד שרואים את סימון קקל לסינגל יער לביא. יש אפשר

. 65העלמין של גבעת אבני. נרכב על הסינגל ונצא ממנו ימינה לדרך שתוביל אותנו למנהרה מתחת כביש 

נרכב במקביל לכביש ונפנה ימינה עד שנגיע לצומת החביתה )יש שם מזנון בשם זה(. נעלה על דרך נוף 

לפנייה ימינה של שביל ישו )סימון בית קשת ולאחר כמה מאות מטרים נתחיל לטפס. נמשיך על הדרך עד 

שבילים כתום(. נרכב עליו מקטע ונפנה שמאלה לירידה שלאחריה עלייה. נפנה שמאלה לירידה שתוביל 

 אותנו לסינגל יער בית קשת. נרכב על פי סימון סינגל יער בית קשת עד לסיום המסלול. 



 


