
 ביער חוף הכרמלמסלולי רכיבה 

 .4התחתון של יער עופר בצמוד לכביש נקודת היציאה תהיה במגרש החנייה 

 ק"מ  77מסלול אולטרה 

 ק"מ של קטעי סינגל  45המסלול קשה מאוד וכולל מעל 

 למילוי מים ותנקוד

 ק"מ 36במושבה בת שלמה אחרי כ 

 ק"מ לסיום המסלול. 9במרכז מושב כרם מהרל כ 

 סיפור דרך

היציאה מהחניון לכיוון מרכז מירב. לפני השער פונים ימינה ועוברים דרך המשתלות עד לכביש הגישה 

עד לכביש הגישה לכרם מהרל. חוצים את  4X4למוסד החינוכי. ממשכים בכביש ונכנסים שמאלה לדרך 

נכנסים ימינה הכביש וממשיכים עד לכניסה לשטח ליד מרכז קקל. מטפסים בדרך עד למעבר בקר ו

לסינגל. רוכבים את קטע הסינגל עד לצינור של מקורות ויורדים לקטע סינגל נוסף שנכון למועד זה ניתן 

לרכב אותו למרות שטרם סיימו לעבוד עליו. יוצאים ימינה ופונים שמאלה לכיוון היישוב עופר עד לכניסה 

שר הוא מראה ימינה ממשיכים ישר. פונים ימינה לשטח לפי סימון שבילים כחול. ממשיכים לפי הסימון וכא

שמאלה לעליה קצרה ואחריה שמאלה לתוך סינגל חוף הכרמל. נכון למועד הכנת המסלול הסינגל אינו 

מסומן בחיצי קקל אלא רק על ידי אבני הסימון עליהם יונחו החיצים. רוכבים שלושה קטעים של הסינגל 

פונים שמאלה ואח"כ מינה עד שמגיעים לשער. עוברים  ואח"כ פונים שמאלה וממשיכים עד לכביש פנימי

את השער מימין ורוכבים בצמוד לגדר. יש לשים לב שהדרך לא ברורה ולעיתים הופכת לסינגל. יוצאים 

מהקטע הזה פונים שמאלה וממשיכים לרכב קטעים של סינגל חוף הכרמל בסיום ממשיכים לכיוון עופר 

שמאלה לקטע סינגל ארוך שמוביל עד לבת שלמה. יורדים למושבה פונים ימינה על שביל ישראל ואח"כ 

בת שלמה ומקיפים אותה. יוצאים מהמושבה לאזור המטעים עד שמגיעים לשער נעול. ניתן לעבור אותו 

עד שנפגשים בסינגל בת שלמה. רוכבים את הסינגל לפי המתאר החדש של  4X4מימין. עולים בדרך 

קטעים המדורדרים ואחר כך ממשיכים בחלקו הצפוני עד סופו. יוצאים החלק הדרומי שלא כולל את כל ה

מהסינגל וממשיכים לכיוון מושב עופר. לפני המושב פונים ימינה ואחר כך שמאלה עד שמגיעים לסימון 

שבילים כחול. רוכבים לפי סימון שבילים כחול עד לכביש הגישה למושב עופר. פונים ימינה לכמה מאות 

ה חזרה לשטח. ממש לפני שמגיעים ל"קיר" פונים שמאלה. הדרך נעלמה מתחת מטרים ואז ימינ

ואח"כ מטפסים לצימחייה ורק מעבר בקר מסגיר את קיומה. פונים שמאלה ויורדים בסימון שבילים כחול 

עד לפנייה שמאלה ואחרי כמה עשרות מטרים נכנסים חקטע סינגל. ביציאה ממנו פונים שמאלה עד 

פונים ימינה  ל נוסף. אחריו פונים שמאלה בדרך עד לכניסה לקטע סינגל נוסף שבסיומולכניסה לקטע סינג

ורוכבים עד לכניסה לדרך של חוות מקורה. פונים שמאלה ורוכבים בכביש עד לפנייה ימינה לדרך נוף יער 

ם למושב עופר. רוכבים על הדרך ובפיצול לוקחים ימינה עד לכניסה לסינגל שחוצה לכיוון כרם מהרל. עולי

וממשיכים לכיוון נחל המערות. רוכבים את קטע הנחל לכיוון מערב עד לשמורת הטבע וחוזרים דרומה 

 לנקודת ההתחלה.

 

 מטר טיפוס מצטבר. 1000ק"מ  26מסלול ארוך 

 מרוביםקשה וכולל קטעי סינגל המסלול 

 למילוי מים ותנקוד

 ק"מ 30במושבה בת שלמה אחרי כ 

 ק"מ לסיום המסלול. 7במרכז מושב כרם מהרל כ 



 סיפור דרך

היציאה מהחניון לכיוון מרכז מירב. לפני השער פונים ימינה ועוברים דרך המשתלות עד לכביש הגישה 

כיוון היישוב עופר עד לכניסה ימינה לשטח לפי ללמוסד החינוכי. ממשכים בכביש עד לצומת וחוצים אותה 

לעליה  הוא מראה ימינה ממשיכים ישר. פונים שמאלה סימון שבילים כחול. ממשיכים לפי הסימון וכאשר

לתוך סינגל חוף הכרמל. נכון למועד הכנת המסלול הסינגל אינו מסומן בחיצי קקל  שמאלהקצרה ואחריה 

עד לכביש  ממשיכיםוהסינגל שני קטעים של אלא רק על ידי אבני הסימון עליהם יונחו החיצים. רוכבים 

ה עד שמגיעים לשער. עוברים את השער מימין ורוכבים בצמוד לגדר. יש פונים שמאלה ואח"כ מינ פנימי

לשים לב שהדרך לא ברורה ולעיתים הופכת לסינגל. יוצאים מהקטע הזה פונים שמאלה וממשיכים לרכב 

ומקיפים בת שלמה  יורדים למושבהלכיוון בת שלמה. קטעים של סינגל חוף הכרמל בסיום ממשיכים 

לאזור המטעים עד שמגיעים לשער נעול. ניתן לטפס ולעבור אותו ללא כישורי  אותה. יוצאים מהמושבה

עד שנפגשים בסינגל בת שלמה. רוכבים את הסינגל לפי המתאר החדש של  4X4נינג'ה. עולים בדרך 

יוצאים מהסינגל בחלקו הצפוני.  םממשיכיואחר כך  החלק הדרומי שלא כולל את כל הקטעים המדורדרים

אחר כך שמאלה עד שמגיעים לסימון לפני המושב פונים ימינה ו כיוון מושב עופר.שיכים לממולפני סופו 

פונים ימינה, יורדים לכיוון ה"חצר"של קקל. פונים ימינה שבילים כחול. רוכבים לפי סימון שבילים כחול 

רך נוף יער לד ימינהרוכבים בכביש עד לפנייה רוכבים עד לכניסה לדרך של חוות מקורה. פונים שמאלה וו

עופר. רוכבים על הדרך ובפיצול לוקחים ימינה עד לכניסה לסינגל שחוצה לכיוון כרם מהרל. עולים למושב 

רוכבים את קטע הנחל לכיוון מערב עד לשמורת הטבע וחוזרים דרומה נחל המערות. וממשיכים לכיוון 

 לנקודת ההתחלה.

 מטר טיפוס מצטבר. 740ק"מ  48 בינונימסלול 

 ברמת קושי בינוניתהמסלול 

 למילוי מים ותנקוד

 ק"מ 23במושבה בת שלמה אחרי כ 

 ק"מ לסיום המסלול. 7במרכז מושב כרם מהרל כ 

 סיפור דרך

היציאה מהחניון לכיוון מרכז מירב. לפני השער פונים ימינה ועוברים דרך המשתלות עד לכביש הגישה 

לכיוון היישוב עופר עד לכניסה ימינה לשטח לפי למוסד החינוכי. ממשכים בכביש עד לצומת וחוצים אותה 

סימון שבילים כחול. ממשיכים לפי הסימון עד לפנייה ימינה לתוך סינגל חוף הכרמל. נכון למועד הכנת 

המסלול הסינגל אינו מסומן בחיצי קקל אלא רק על ידי אבני הסימון עליהם יונחו החיצים. רוכבים את 

בת שלמה. יורדים למושבה בת שלמה ומקיפים אותה. יוצאים מהמושבה  הסינגל ולאחריו ממשיכים לכיוון

סינגל חוצים את  4X4עולים בדרך  לעבור אותו מצד ימין,לאזור המטעים עד שמגיעים לשער נעול. ניתן 

הסינגל יוצאים קטע מ. רוכבים ופונים ימינה בדרך שתיקח אותנו לחלקו הצפוני של הסינגל בת שלמה

עד לכניסה לדרך של חוות ויורדים ממשיכים לכיוון מושב עופר. לפני המושב פונים ימינה ולפני סופו  מנומ

מקורה. פונים שמאלה ורוכבים בכביש עד לפנייה ימינה לדרך נוף יער עופר. רוכבים על הדרך ובפיצול 

כים לכיוון נחל המערות. לוקחים ימינה עד לכניסה לסינגל שחוצה לכיוון כרם מהרל. עולים למושב וממשי

 רוכבים את קטע הנחל לכיוון מערב עד לשמורת הטבע וחוזרים דרומה לנקודת ההתחלה.

 

 מטר טיפוס מצטבר. 500ק"מ  34 קצרמסלול 

 המסלול ברמת קושי בינונית

 למילוי מים ותנקוד



 במושב עופר

 ק"מ לסיום המסלול. 7במרכז מושב כרם מהרל כ 

 סיפור דרך

מהחניון לכיוון מרכז מירב. לפני השער פונים ימינה ועוברים דרך המשתלות עד לכביש הגישה היציאה 

למוסד החינוכי. ממשכים בכביש עד לצומת וחוצים אותה חכיוון היישוב עופר עד לכניסה ימינה לשטח לפי 

גל אינו מסומן סימון שבילים כחול. פונים ימינה לתוך סינגל חוף הכרמל. נכון למועד הכנת המסלול הסינ

בחיצי קקל אלא רק על ידי אבני הסימון עליהם יונחו החיצים. רוכבים את הסינגל ולאחריו ממשיכים 

למושב עופר. עוברים במושב לכיוון קצהו המזרחי פונים שמאלה ויורדים לבקעת מהרל וממשיכים עד 

שמאלה לדרך נוף יער  למשתלת קקל שם יוצאים לכביש הגישה לכרם מהרל. רוכבים בכביש עד לפנייה

עופר. רוכבים על הדרך ובפיצול לוקחים ימינה עד לכניסה לסינגל שחוצה לכיוון כרם מהרל. עולים למושב 

וממשיכים לכיוון נחל מערות. רוכבים את קטע הנחל לכיוון מערב עד לשמורת הטבע וחוזרים דרומה 

 לנקודת ההתחלה.

 


