
 יער ביריהל מצומת מחנייםמסלולי רכיבה 

 .המרכז המסחרי בצומת מחניים נקודת היציאה תהיה במגרש החנייה 

 מטר טיפוס מצטבר. 1600ק"מ  70מסלול ארוך 

 . תוואי הקרקע טכנית בגלל גם בקטעים בודדיםו פיזיתקשה מבחינה המסלול 

 למילוי מים ותנקוד

 .ניתן למלא מים או לקנות באחת החנויותק"מ בכפר ג'יש )גוש חלב(  30אחרי כ 

 ק"מ בחוות בת יער שבסינגל ביריה. 45אחרי כ 

 סיפור דרך

היציאה מהחנייה לכיוון מזרח על פי השילוט לאולם אירועים "סולם יעקב". רוכבים בדרכים חקלאיות עד 

יוון צפון. פונים לקיבוץ איילת השחר. עוברים את הקיבוץ דרך הכביש ההיקפי ויוצאים לכביש הגישה לכ

במעבר תחתי. שימו לב לסימון  90שמאלה לכיוון טבריה ומיד שמאלה לדרך עפר שם חוצים את כביש 

. חוזרים 886ק"מ. רוכבים בערוץ נחל דישון עד לחציית כביש  20שבילים אדום שילווה את המסלול כ 

 899יה נוספת של כביש . ממשיכים ברכיבה בערוץ הנחל עד לחצי899לערוץ הנחל עד לחציית כביש 

ברכיבה בערוץ הנחל יש לחצות את הערוץ מספר רב של פעמים. ברוב המקומות המעבר . במעבר תחתי

במספר נקודות יש מים בערוץ גם נוח. במספר מקומות הרכיבה על חלוקי הנחל דורשת מיומנות גבוהה. 

לחיבור לנחל גוש חלב. יוצאים בתקופת הקיץ. ממשיכים על סימון שבילים אדום בערוץ נחל דישון עד 

מהערוץ ליד מרכז נטיעות של קקל וממשיכים בדרך, לפני עליה חזקה פונים שמאלה לערוץ הנחל ורוכבים 

על סימון שבילים ירוק. חוצים את הערוץ לתוך עלייה קשה עד לכפר גוש חלב. רוכבים קטע בכבישי הכפר 

הבזלת של דלתון. עוברים את הישוב כדיתא וקבר רבי )בעיקר עלייה( ויוצאים לשטח ליד מאגר מים ושקע 

. רוכבים כמה עשרות מטרים על הכביש ופונים שמאלה לדרך נוף 886טרפון לדרך נוף שתוביל לכביש 

יער ביריה. נפגשים עם סינגל ביריה ועושים הקפה שלמה של הסינגל עד שחוזרים לאותה נקודה. עכשיו 

ומטפסים עד לחניון שצמוד לדרך הנוף, פונים ימינה ומטפסים עד עוברים מימין לסינגל על דרך רחבה 

לכניסה לשכונת הר כנען. לפני הכיכר פונים שמאלה ויורדים בדרך סלולה עד לפנייה שמאלה לשטח )יש 

ממשיכים לרדת על דרך ביובים תלולה ומדורדרת מאוד עם מספר עיקולים חדים עד לכניסה שער פתוח(. 

קרוב  90כים לרדת ופונים שמאלה לאזור התעשיה, חוצים אותו ויורדים לכביש לחצור הגלילית. ממשי

 לצומת מחניים.

 מטר טיפוס מצטבר. 1100ק"מ  54 בינונימסלול 

 המסלול קשה מבחינה פיזית ובקטעים בודדים גם טכנית בגלל תוואי הקרקע. 

 במסלול זה לא רוכבים את כל סינגל ביריה.

 למילוי מים ותנקוד

 ק"מ בכפר ג'יש )גוש חלב( ניתן למלא מים או לקנות באחת החנויות. 30אחרי כ 

 ק"מ בחוות בת יער שבסינגל ביריה. 45אחרי כ 

 סיפור דרך

היציאה מהחנייה לכיוון מזרח על פי השילוט לאולם אירועים "סולם יעקב". רוכבים בדרכים חקלאיות עד 

יקפי ויוצאים לכביש הגישה לכיוון צפון. פונים לקיבוץ איילת השחר. עוברים את הקיבוץ דרך הכביש הה

במעבר תחתי. שימו לב לסימון  90שמאלה לכיוון טבריה ומיד שמאלה לדרך עפר שם חוצים את כביש 

. חוזרים 886ק"מ. רוכבים בערוץ נחל דישון עד לחציית כביש  20שבילים אדום שילווה את המסלול כ 

 899ם ברכיבה בערוץ הנחל עד לחצייה נוספת של כביש . ממשיכי899לערוץ הנחל עד לחציית כביש 



במעבר תחתי. ברכיבה בערוץ הנחל יש לחצות את הערוץ מספר רב של פעמים. ברוב המקומות המעבר 

נוח. במספר מקומות הרכיבה על חלוקי הנחל דורשת מיומנות גבוהה. במספר נקודות יש מים בערוץ גם 

ים אדום בערוץ נחל דישון עד לחיבור לנחל גוש חלב. יוצאים בתקופת הקיץ. ממשיכים על סימון שביל

מהערוץ ליד מרכז נטיעות של קקל וממשיכים בדרך, לפני עליה חזקה פונים שמאלה לערוץ הנחל ורוכבים 

על סימון שבילים ירוק. חוצים את הערוץ לתוך עלייה קשה עד לכפר גוש חלב. רוכבים קטע בכבישי הכפר 

אים לשטח ליד מאגר מים ושקע הבזלת של דלתון. עוברים את הישוב כדיתא וקבר רבי )בעיקר עלייה( ויוצ

. רוכבים כמה עשרות מטרים על הכביש ופונים שמאלה לדרך נוף 886טרפון לדרך נוף שתוביל לכביש 

יער ביריה. נפגשים עם סינגל ביריה ועושים חלק מההקפה של הסינגל. שימו לב לנקודת היציאה 

ק"מ. בהמשך  2נים ימינה ורוכבים על דרך רחבה עד לפנייה שמאלה לירידה תלולה של כ מהסינגל, פו

 ליד צומת מחניים. 90רכיבה מישורית עד לדרך נוף )סלולה( יער ביריה. פונים שמאלה ויורדים לכביש 

 

 מטר טיפוס מצטבר. 1000ק"מ  42 קצרמסלול 

 המסלול ברמת קושי בינונית מבחינה פיזית. 

 למילוי מיםנקודה 

 בחוות בת יער שבסינגל ביריה.

 סיפור דרך

היציאה מהחנייה לכיוון מזרח על פי השילוט לאולם אירועים "סולם יעקב". רוכבים בדרכים חקלאיות עד 

וחוזרים צפונה במקביל לכביש.  90פונים שמאלה עד למעבר תחתי מתחת כביש  .לקיבוץ איילת השחר

ק"מ עם מספר קירות שהאחרון ממש לפני נקודת  4אחר כך פונים שמאלה ומתחילים בעלייה של כ 

החיבור לסינגל ביריה.  נפגשים עם סינגל ביריה ועושים הקפה מלאה של הסינגל. כשחוזרים לאותה 

ק"מ. בהמשך  2ה ורוכבים על דרך רחבה עד לפנייה שמאלה לירידה תלולה של כ הנקודה, פונים ימינ

 ליד צומת מחניים. 90רכיבה מישורית עד לדרך נוף )סלולה( יער ביריה. פונים שמאלה ויורדים לכביש 

 


