
 מחניון האגםמסלולים בכרמל יציאה 

 נקודות למילוי מים: 

 (.57גן משחקים בכרם מהרל )גם למסלול  חניון עליון יער עופר,חניון נחל המערות, ק"מ:  77 למסלול

 ק"מ אין נקודות על המסלול. יש להצטייד בכמות מים מתאימה. 25ו  38למסלולי 

 הערות:

 אותם בימי חול. המסלולים עוברים בשטחי אש, אין לרכב

 ק"מ. 57סיפור דרך מסלול 

 . האגם )נחל אורן(בחניון נקודת ההתחלה 

המסלול מתחיל בטיפוס על דרך סלולה מחניון האגם לגבעת וולפסון. בסוף הדרך פונים שמאלה ומטפסים 

 ק"מ. יורדים לכיוון חניון רקית ומלון 8להר שוקף. משיא הגובה מתחילה רכיבה במגמת ירידה של כ 

יערות הכרמל )לא מגיעים אליהם( ממשיכים עד לכביש עין חוד פונים ימינה ומיד שמאלה לקטע קצר על 

עד למטעי הבננות. משם קטע מישורי ואחריו  סימון שבילים כחול. ממשיכים על דרך הביובים של עין הוד

רות ואחר כך ימינה על עליה לכיוון הגבעה עם התותחים. יורדים ופונים ימינה לקטע טכני בערוץ נחל המע

סימון שבילים אדום בערוץ הנחל לחניון נחל מערות. ממשיכים בין המטעים עד לחניון תחתון של יער עופר 

מטפסים בכביש ואחר כך בדרך הנוף לשיא הגובה. פונים ימינה ויורדים לפי קובץ הניווט שוב טיפוס עד 

מושב בכביש עד לפנייה שמאלה על דרך סלולה לחניון שבילי רון. משם יורדים לכרם מהרל. יוצאים מה

לחוות מכורה. לפני החווה פונים שמאלה לשטח ומטפסים לכיוון שטחי האש של אלייקים. רוכבים בשטחי 

האש ופונים לכיוון נחל חרובים עד שמגיעים לבקעת מהרל. רוכבים קצת במישור ומתחילים טיפוס ארוך 

ימינה ומיד סימון שבילים אדום(. כשיוצאים מהנחל פונים וקשה של נחל מערות עד לדלית אל כרמל )

לפי קובץ הניווט יורדים לדרך שמחברת את דלית אל כרמל לכביש עין חוד לאחר תחילת הכביש שמאלה 

אלה לתוך שטחי חקלאות מסורתית שתעלה אותנו להר שוקף. מהר שוקף יורדים שמומטפסים עד לפנייה 

ולרדת חזרה לבקעת אלון. ממשיכים  ם ימינה כדי לטפס את נחל חיקלבקעת אלון בירידה תלולה. פוני

 מערבה בבקעה ויורדים לערוץ נחל אורן ולחניון האגם.

 ק"מ. 57סיפור דרך מסלול 

 נקודת ההתחלה בחניון האגם )נחל אורן(. 

המסלול מתחיל בטיפוס על דרך סלולה מחניון האגם לגבעת וולפסון. בסוף הדרך פונים שמאלה ומטפסים 

ק"מ. יורדים לכיוון חניון רקית ומלון  8להר שוקף. משיא הגובה מתחילה רכיבה במגמת ירידה של כ 

לקטע קצר על  יערות הכרמל )לא מגיעים אליהם( ממשיכים עד לכביש עין חוד פונים ימינה ומיד שמאלה

סימון שבילים כחול. ממשיכים על דרך הביובים של עין הוד עד למטעי הבננות. משם קטע מישורי ואחריו 

עליה לכיוון הגבעה עם התותחים. יורדים ופונים ימינה לקטע טכני בערוץ נחל המערות ואחר כך ישר עד 

סלולה לחוות מכורה. לפני החווה למושב כרם מהרל. יוצאים מהמושב בכביש עד לפנייה שמאלה על דרך 

פונים שמאלה לשטח ומטפסים לכיוון שטחי האש של אלייקים. רוכבים בשטחי האש ופונים לכיוון נחל 

חרובים עד שמגיעים לבקעת מהרל. רוכבים קצת במישור ומתחילים טיפוס ארוך וקשה של נחל מערות 

פונים ימינה ומיד לאחר תחילת הכביש  כשיוצאים מהנחלעד לדלית אל כרמל )סימון שבילים אדום(. 

שמאלה לפי קובץ הניווט יורדים לדרך שמחברת את דלית אל כרמל לכביש עין חוד ומטפסים עד לפנייה 

. מהר שוקף יורדים לבקעת אלון בירידה שמאלה לתוך שטחי חקלאות מסורתית שתעלה אותנו להר שוקף

 ים לערוץ נחל אורן ולחניון האגם.תלולה. פונים שמאלה וממשיכים מערבה בבקעה ויורד

 ק"מ. 38סיפור דרך מסלול 

 נקודת ההתחלה בחניון האגם )נחל אורן(. 



המסלול מתחיל בטיפוס על דרך סלולה מחניון האגם לגבעת וולפסון. בסוף הדרך פונים שמאלה ומטפסים 

חניון רקית ומלון ק"מ. יורדים לכיוון  8להר שוקף. משיא הגובה מתחילה רכיבה במגמת ירידה של כ 

יערות הכרמל )לא מגיעים אליהם( ממשיכים עד לכביש עין חוד פונים ימינה ומיד שמאלה לקטע קצר על 

סימון שבילים כחול. ממשיכים על דרך הביובים של עין הוד עד למטעי הבננות. משם קטע מישורי ואחריו 

סימון שבילים אדום ומתחילים טיפוס עליה לכיוון הגבעה עם התותחים. יורדים וממשיכים עד לחיבור ל

כשיוצאים מהנחל פונים ימינה ומיד ארוך וקשה של נחל מערות עד לדלית אל כרמל )סימון שבילים אדום(. 

לאחר תחילת הכביש שמאלה לפי קובץ הניווט יורדים לדרך שמחברת את דלית אל כרמל לכביש עין חוד 

. מהר שוקף יורדים סורתית שתעלה אותנו להר שוקףומטפסים עד לפנייה שמאלה לתוך שטחי חקלאות מ

לבקעת אלון בירידה תלולה. פונים שמאלה וממשיכים מערבה בבקעה ויורדים לערוץ נחל אורן ולחניון 

 האגם.

 ק"מ. 27סיפור דרך מסלול 

 נקודת ההתחלה בחניון האגם )נחל אורן(. 

פסון. בסוף הדרך פונים שמאלה ומטפסים המסלול מתחיל בטיפוס על דרך סלולה מחניון האגם לגבעת וול

ק"מ. יורדים לכיוון חניון רקית ומלון  8להר שוקף. משיא הגובה מתחילה רכיבה במגמת ירידה של כ 

יערות הכרמל )לא מגיעים אליהם( ממשיכים כמעט עד לכביש עין חוד פונים שמאלה ואח"כ ימינה לסימון 

וק. ממשיכים לפי קובץ הניווט ופונים שמאלה לירידה לדרך שבילים כחול  ומיד שמאלה לסימון שבילים יר

שמחברת את דלית אל כרמל לכביש עין חוד. פונים ימינה לכביש וממשיכים עד לפנייה שמאלה לתוך 

שטחי חקלאות מסורתית שתעלה אותנו להר שוקף. מהר שוקף יורדים לבקעת אלון בירידה תלולה. פונים 

 יורדים לערוץ נחל אורן ולחניון האגם.שמאלה וממשיכים מערבה בבקעה ו

 


