
 לסינגל רמות נפתלילצפון עמק החולה ומקיבוץ כפר סאלד מסלולי רכיבה 

 . בכפר סאלדשל בית ההארחה נקודת היציאה תהיה במגרש החנייה 

 מטר טיפוס מצטבר. 1100ק"מ  65מסלול ארוך 

 . רמות נפתליבסינגל רמה טכנית בינונית בו פיזיתקשה מבחינה המסלול 

 למילוי מים ותנקוד

 צוק מנרה רכבלשל  הבינייםבתחנת 

 אנדרטת תל חי

 סיפור דרך

היציאה מהקיבוץ. ביציאה מהקיבוץ פונים ימינה על הכביש ולאחר כמה עשרות מטרים היציאה מהחנייה 

וכבים נחל חרמון. פונים שמאלה ורשמאלה לכיוון מערב. רוכבים על פי קובץ הניווט עד לכניסה לשביל 

קיבוץ שדה נחמיה. חוצים את הכביש ורוכבים בשביל אופניים בצד שמאל של הכביש. עד לאורך הנחל 

חוצים את גשר יוסף ופונים שמאלה כדי לעבור מתחת לגשר. רוכבים צפונה לגדות נחל שניר עד שרואים 

לבית הלל. רוכבים שנכנס  9888את חניון בית הלל משמאל ואז פונים שמאלה ורוכבים עד לחציית כביש 

. שמונה. למתחם "מבנה" של קשמאלה חוצים אותו ונכנסים  9779דרך השדות והמטעים עד לכביש 

פס לכיוון החניון הגיאולוגי דרך רחובות ק. שמונה. ומתחילים לט 90חוצים את אזור התעשיה ואת כביש 

חוזרים לחניון יורדים החניון הגיאולוגי מתחילים הקפה מלאה של הסינגל על פי סימוני קק"ל. כאשר מ

. )אין מה לדאוג זה ממש לא ליד הגבול( שבין הסינגל לק. שמונההמערכת  לדרךבכביש ופונים שמאלה 

פונים ימינה ויורדים בכביש עד  9777בסיום הדרך הסלולה ממשיכים על דרך כורכר עד ליציאה לכביש 

רים את האנדרטה וליד גדר הקיבוץ מתחברים לעדי ולחניון האריה השואג. עובלכניסה לקיבוץ כפר ג

חוצים את הכביש ורוכבים עליו כמה עשרות מטרים עד לפנייה . 90לשביל ישראל, איתו יורדים עד לכביש 

ימינה לכיוון כפר יובל. כעת אנחנו רוכבים על סימון שביל ישראל עד לתל דן. רוכבים על הכביש, לפני כפר 

על פי סימון לשטח יש כמה מאות מטרים. לא לפספס את הפנייה שמאלה יובל פונים ימינה ויורדים בכב

. רוכבים בשדות עד לשער קיבוץ מעיין ברוך ויורדים ימינה בכביש עד לכניסה לקמפינג מעיין שביל ישראל

ברוך. שם עולים על שביל אופניים ורוכבים איתו עד לתל דן. משם פונים ימינה ורוכבים בשביל שבצד 

לשביל אופניים חצייה( עד לשער קיבוץ דפנה. חוצים את הכביש ורוכבים לאורך נחל דן עד  הכביש )כולל

. בסוף השביל חוצים את הכביש, ממשיכים כמה עשרות מטרים עליו ופונים ימינה 918שבצד כביש 

לשביל נחל חרמון. רוכבים בשביל עד לנקודה בה נכנסנו לשביל זה בתחילת הרכיבה. פונים שמאלה 

 וזרים לנקודת ההתחלה בקיבוץ.וח

 מטר טיפוס מצטבר. 730ק"מ  52 בינונימסלול 

 . ובינוני מבחינה טכנית בסינגל רמות נפתלימבחינה פיזית  בינוניהמסלול 

 .רמות נפתליבמסלול זה לא רוכבים את כל סינגל 

 למילוי מים ותנקוד

 צוק מנרה רכבלשל  הבינייםבתחנת 

 אנדרטת תל חי

 סיפור דרך

היציאה מהקיבוץ. ביציאה מהקיבוץ פונים ימינה על הכביש ולאחר כמה עשרות מטרים היציאה מהחנייה 

וכבים נחל חרמון. פונים שמאלה ורשמאלה לכיוון מערב. רוכבים על פי קובץ הניווט עד לכניסה לשביל 

קיבוץ שדה נחמיה. חוצים את הכביש ורוכבים בשביל אופניים בצד שמאל של הכביש. עד לאורך הנחל 



חוצים את גשר יוסף ופונים שמאלה כדי לעבור מתחת לגשר. רוכבים צפונה לגדות נחל שניר עד שרואים 

לבית הלל. רוכבים שנכנס  9888את חניון בית הלל משמאל ואז פונים שמאלה ורוכבים עד לחציית כביש 

. שמונה. למתחם "מבנה" של קשמאלה חוצים אותו ונכנסים  9779דרך השדות והמטעים עד לכביש 

פס לכיוון החניון הגיאולוגי דרך רחובות ק. שמונה. ומתחילים לט 90חוצים את אזור התעשיה ואת כביש 

פונים ימינה  9777עד ליציאה לכביש  הסינגל על פי סימוני קק"ל לרכב אתהחניון הגיאולוגי מתחילים מ

רים את האנדרטה וליד גדר לעדי ולחניון האריה השואג. עובויורדים בכביש עד לכניסה לקיבוץ כפר ג

חוצים את הכביש ורוכבים עליו כמה עשרות . 90הקיבוץ מתחברים לשביל ישראל, איתו יורדים עד לכביש 

מטרים עד לפנייה ימינה לכיוון כפר יובל. כעת אנחנו רוכבים על סימון שביל ישראל עד לתל דן. רוכבים על 

יש כמה מאות מטרים. לא לפספס את הפנייה שמאלה הכביש, לפני כפר יובל פונים ימינה ויורדים בכב

. רוכבים בשדות עד לשער קיבוץ מעיין ברוך ויורדים ימינה בכביש עד על פי סימון שביל ישראללשטח 

לכניסה לקמפינג מעיין ברוך. שם עולים על שביל אופניים ורוכבים איתו עד לתל דן. משם פונים ימינה 

חצייה( עד לשער קיבוץ דפנה. חוצים את הכביש ורוכבים לאורך נחל  ורוכבים בשביל שבצד הכביש )כולל

. בסוף השביל חוצים את הכביש, ממשיכים כמה עשרות מטרים 918לשביל אופניים שבצד כביש דן עד 

עליו ופונים ימינה לשביל נחל חרמון. רוכבים בשביל עד לנקודה בה נכנסנו לשביל זה בתחילת הרכיבה. 

 וזרים לנקודת ההתחלה בקיבוץ.פונים שמאלה וח

 


