
 באזור נחל ציפורי ויער ק. אתאמסלולי רכיבה 

 של הסטופ מרקט ליד קיבוץ יגור.נקודת היציאה תהיה במגרש החנייה 

 מטר טיפוס מצטבר. 864ק"מ  64מסלול ארוך 

 . קשה מבחינה טכנית וגם מבחינת תוואי הקרקעהמסלול אינו 

 נקודה למילוי מים

הנקודה היחידה היא בבית העלמין של עדי. גם זו נקודה שאינה בטוחה. הברז נמצא מימין לשער שסגור 

 בדרך כלל. יש להכניס יד מבעד לגדר. לכן, ממליץ להביא כמות מספקת של מים בתרמיל.

 סיפור דרך

נרכב לתוך הקיבוץ ונפנה שמאלה לכיוון כפר חסידים. לאחר  מחניון הסטופ מרקטנתחיל את הרכיבה 

המעבר התחתי )מומלץ לחצות במעבר להולכי רגל( נפנה ימינה לכיוון שביל הקישון. הרכיבה בחלקה על 

במעבר תחתי מתחת  6השביל וחלקה מקצרת דרך דרכים חקלאיות. נחצה את אזור העבודות של כביש 

ש לחצות שער כניסה ויציאה י האבוקדו של קיבוץ שער העמקים. ילכביש הנבנה ונרכב לכיוון מטע

למטעים. מטפסים בואדי עד לכביש איבטין נופית. בדרך ייתכנו מספר שערי בקר. חוצים את הכביש 

ויורדים לנחל ציפורי דרך סינגל המסומן כשביל ישראל. גם כאן יתכנו מספר חסימות לשטחי המרעה. 

ם ימינה ומטפסים ליישוב. לפני הכניסה ליישוב פונים ימינה ויורדים מגיעים לכביש הגישה לראס עלי פוני

יער קיריית אתא. בסוף לת נחל ציפורי לכיוון צפון )שמאלה( עד לסופה. אז פונים ימינה לעלייה ללטיי

די. יוצאים מהסינגל ימינה העלייה פנייה ימינה לסינגל. רוכבים לפי סימון קקל עד לבית העלמין של ע

וסים ממשיכים ויורדים שמאלה ליד בריכת הסלדרכי יער המובילות בסופו של דבר לנחל ציפורי. 

וממשיכים על סימון שבילים כחול עד לכביש. שם עולים על טיילת נחל ציפורי מזרחה, חוצים עוד כביש 

גיעים לסינגל אלון וממשיכים על הטיילת עד שמכשיר הניווט יורה לכם לפנות שמאלה. מטפסים קצת ומ

אלון הגליל דרך הנוף ודרכים אחרות עד לכביש עדי הרדוף. פונים ימינה  ב על סינגלהגליל. רוכבים במשול

לקטע קצר על הכביש ואז נכנסים לשטח כדי לחצות את הגבעה. שימו לב, ייתכנו חסימות שטחי מרעה. 

ביש עד לכניסה שמאלה לדרך נוף יער ק. אתא. ליד מגיעים שוב לכביש עדי הרדוף פונים ימינה על הכ

ד לחציית דרך הנוף בצד של ק. אתא. מיד סימני קקל ע לסינגל ורוכבים על פי בית העלמין של עדי נכנסים

ם לאחר חציית הדרך, פנייה ימינה על פי סימון אדום לק. אתא. יוצאים מהסינגל ופונים שמאלה. רוכבי

יגור. שימו לב!  עד כים חקלאיות של עמק זבולוןרתחתי חוצים וממשיכים בד במקביל לכביש עד למעבר

 חציית כביש אחת.

 מטר טיפוס מצטבר. 493ק"מ  43מסלול ארוך 

 . קשה מבחינה טכנית וגם מבחינת תוואי הקרקעאינו ממש המסלול 

 נקודה למילוי מים

הנקודה היחידה היא בבית העלמין של עדי. גם זו נקודה שאינה בטוחה. הברז נמצא מימין לשער שסגור 

 בדרך כלל. יש להכניס יד מבעד לגדר. לכן, ממליץ להביא כמות מספקת של מים בתרמיל.

 סיפור דרך

נרכב לתוך הקיבוץ ונפנה שמאלה לכיוון כפר חסידים. לאחר  מחניון הסטופ מרקטנתחיל את הרכיבה 

המעבר התחתי )מומלץ לחצות במעבר להולכי רגל( נפנה ימינה לכיוון שביל הקישון. הרכיבה בחלקה על 

במעבר תחתי מתחת  6השביל וחלקה מקצרת דרך דרכים חקלאיות. נחצה את אזור העבודות של כביש 

ש לחצות שער כניסה ויציאה י האבוקדו של קיבוץ שער העמקים. ילכביש הנבנה ונרכב לכיוון מטע

למטעים. מטפסים בואדי עד לכביש איבטין נופית. בדרך ייתכנו מספר שערי בקר. חוצים את הכביש 

ויורדים לנחל ציפורי דרך סינגל המסומן כשביל ישראל. גם כאן יתכנו מספר חסימות לשטחי המרעה. 



ם ימינה ומטפסים ליישוב. לפני הכניסה ליישוב פונים ימינה ויורדים מגיעים לכביש הגישה לראס עלי פוני

יער קיריית אתא. בסוף לת נחל ציפורי לכיוון צפון )שמאלה( עד לסופה. אז פונים ימינה לעלייה ללטיי

ד לחציית דרך הנוף בצד של ק. אתא. מיד לאחר עהעלייה פנייה ימינה לסינגל. רוכבים לפי סימון קקל 

ם במקביל חציית הדרך, פנייה ימינה על פי סימון אדום לק. אתא. יוצאים מהסינגל ופונים שמאלה. רוכבי

יגור. שימו לב! חציית  עד כים חקלאיות של עמק זבולוןרתחתי חוצים וממשיכים בד לכביש עד למעבר

 כביש אחת.

 


