
 נחל ציפורי ועמק זבולוןמסלולי רכיבה באזור 
 ליד תחנת מד"א בנשר. רחוב השלום.נקודת היציאה תהיה במגרש החנייה 

 
 נקודות מילוי מים:
יש לצאת מעט בבית לחם הגלילית כשנכנסים לטובאש )פשוט לבקש מאחד התושבים(. אפשר למלא מים 

למסלול הארוך נקודות נוספות  יש ברזייה בגן המשחקים.של המושב על הכביש הראשי ימינה מהמסלול 
 בזרזיר.

 
 ק"מ: 61מסלול 
ינה ורוכבים על על המדרכה עד למועדון הספורט שם נכנסים ימלכביש הראשי ורוכבים עליו או יוצאים 

הדרך עד לבית הספר שבכניסה ליגור. חוצים לחניון הסטופ מרקט וממשיכים מערבה עד לחצייה מתחת 
ברים מכפר חסידים לרכסים לכביש. ממשיכים מזרחה במקביל לכביש עד לכביש הגישה לכפר חסידים. עו

עוברים אותה ויורדים לכביש רכסים נופית דואית קטנה. ומתחילים לטפס עד שמגיעים להתיישבות ב
וחוצים אותו. יורדים בשביל ישראל עד לכביש ראס עלי ובסוף העלייה בכביש פונים ימינה לשטח. 

ציפורי ומטפסים בעלייה תלולה ממשיכים לפי מכשיר הניווט לדרכים על הגדה הדרומית של עמק נחל 
רכיבה קצרה בולי הכפר ומשם ירידה לאזור שמורת אלוני אבא עד לבית לחם הגלילית. חוצים לטובאש. 

את המושב ויורדים לכביש כעביה חוצים אותו ויורדים לערוץ נחל ציפורי. רוכבים מערבה על טיילת הנחל 
צמוד לערוץ הנחל. עיין הסוסים. ממשיכים מערבה ב)שביל בטון( ואחר כך על סימון שבילים כחול עד למ

טעים בוציים עקב השקייה(. ממשיכים עד תחנת הנזירים ומשם על או ק\)אזהרה! לעיתים יש מעברי מים ו
טיילת ראס עלי עד לעלייה לכיוון יער ק. אתא. מגיעים לדרך הנוף ויוצאים מהיער. יורדים בצד המזרחי של 

כפר המכבי עד יוחנן, אושה והכביש וחוצים מתחת לגשר. ממשיכים דרך השדות של הקיבוצים רמת 
מטר עד לכניסה לשדות. ממשיכים לנקודה בה נשפך נחל ציפורי  200לכביש. חוצים אותו ורוכבים כ 

. רוכבים על דרך עפר 75לקישון ורוכבים קטע קצר על גדת הקישון. פונים דרומה ורוכבים עד לכביש 
יפים את השדות ממערב ויוצאים לתחנת במקביל לכביש עד לנקודת החצייה במעבר התת קרקעי. מק
 הדלק סונול. ממנה נשאר כק"מ על הכביש לנקודת ההתחלה.

 
 ק"מ: 76מסלול 
ינה ורוכבים על על המדרכה עד למועדון הספורט שם נכנסים ימלכביש הראשי ורוכבים עליו או יוצאים 

הדרך עד לבית הספר שבכניסה ליגור. חוצים לחניון הסטופ מרקט וממשיכים מערבה עד לחצייה מתחת 
ברים מכפר חסידים לרכסים לכביש. ממשיכים מזרחה במקביל לכביש עד לכביש הגישה לכפר חסידים. עו

דואית קטנה. עוברים אותה ויורדים לכביש רכסים נופית ומתחילים לטפס עד שמגיעים להתיישבות ב
וחוצים אותו. יורדים בשביל ישראל עד לכביש ראס עלי ובסוף העלייה בכביש פונים ימינה לשטח. 

ציפורי ומטפסים בעלייה תלולה ממשיכים לפי מכשיר הניווט לדרכים על הגדה הדרומית של עמק נחל 
רכיבה קצרה בולי הכפר ומשם ירידה לאזור שמורת אלוני אבא עד לבית לחם הגלילית. חוצים לטובאש. 

. ממשיכים לפי 77ומשם דרומה עד לנקודת החצייה מתחת כביש  כביש כעביהכיוון את המושב ויורדים ל
וון ערוץ נחל ם אותו ויורדים לכיהמכשיר עד לזרזיר ומטפסים על הכביש בכפר עד למחלף זרזיר. חוצי

בסדרת  77ציפורי. נכנסים לסינגל הסוללים ורוכבים חלק ממנו. יוצאים מהסינגל וחוצים שוב את כביש 
לערוץ נחל ציפורי. רוכבים מעברים תחתיים באזור מחלף המוביל. רוכבים דרומה במקביל לכביש עד 

עיין הסוסים. ממשיכים מערבה על טיילת הנחל )שביל בטון( ואחר כך על סימון שבילים כחול עד למ
טעים בוציים עקב השקייה(. ממשיכים או ק\צמוד לערוץ הנחל. )אזהרה! לעיתים יש מעברי מים ומערבה ב

עד תחנת הנזירים ומשם על טיילת ראס עלי עד לעלייה לכיוון יער ק. אתא. מגיעים לדרך הנוף ויוצאים 
מהיער. יורדים בצד המזרחי של הכביש וחוצים מתחת לגשר. ממשיכים דרך השדות של הקיבוצים רמת 

מטר עד לכניסה לשדות. ממשיכים  200כפר המכבי עד לכביש. חוצים אותו ורוכבים כ יוחנן, אושה ו
לנקודה בה נשפך נחל ציפורי לקישון ורוכבים קטע קצר על גדת הקישון. פונים דרומה ורוכבים עד לכביש 

יפים את השדות . רוכבים על דרך עפר במקביל לכביש עד לנקודת החצייה במעבר התת קרקעי. מק75
 ממערב ויוצאים לתחנת הדלק סונול. ממנה נשאר כק"מ על הכביש לנקודת ההתחלה.

 


