
 מסלולי רכיבה בעמק נעמן ויער אחיהוד

 נקודת היציאה בחניון המרכז המסחרי ליד קיבוץ עין המפרץ.

  ק"מ 59ארוך מסלול 

 מסלול ברמת קושי בינונית

 נקודות למילוי מים:

 ק"מ. 22דור בצומת צורית גילון אחרי כ תחנת דלק 

 ק"מ לסיום המסלול. 10בכפר ג'דידה מכר כ 

 סיפור דרך

שמאלה אחר רכיבה קצרה על הכביש הראשי של הקיבוץ פונים קיבוץ עין המפרץ. ליוצאים מהחניון לתוך 

לאורכו ואח"כ פונים שמאלה וממשיכים במקביל לנחל נעמן. פונים שמאלה . רוכבים סלולטיילת לשביל 

וחוצים שער כדי לעלות על כביש שירות. מהכביש פונים שמאלה לכיוון מכון טיוהר עוברים אותו וממשיכים 

אח"כ פונים ו. עוברים מתחת לכביש וממשיכים במקביל לנחל 70החילזון עד לכביש  במקביל לנחל

ים שוב ימינה עד לנחל. מתרחקים מהנחל ומתחילים יה קטן שם פונשדות עד לאזור תעשישמאלה ל

מהעלייה קטן חלק ב)לטפס מעל נחל שגור עד לפנייה שמאלה לשביל חיבור סינגל גילון לסינגל אחיהוד. 

ר. ברמזו 85יורדים עד לצומת צורית גילון וחוצים את כביש  .(כנראה יהיה צורך לדחוף את האופניים

לאחר תחנת הדלק פונים ימינה ורוכבים על הדרך עד למנהרה שחוצה את הכביש. יורדים לאורך נחל 

יצהר ואז פונים שמאלה לטיפוס קצר עד דרך שממשיכה במקביל לנחל. פונים שמאלה ונכנסים לסינגל 

ת הכביש ליד שער היישוב וממשיכים בדרך עד כבים את הסינגל עד ליישוב טלאל. חוצים אאחיהוד. רו

. חוצים 85הכפר ג'דיידה מכר וממשיכים בכפר עד שמגיעים לכביש לתוך  70את כביש  יםחוצ .לרמזור

ם ורוכבים במקביל למסילת הרכבת עד לגשר. מטפסים על הגשר ויורדים בצידה השני של המסילה. חוזרי

 לתוך הקיבוץ ומשם לחניון. ריכות הדגים של עין המפרץדרך ב

  ק"מ 43 קצרמסלול 

 מסלול ברמת קושי בינונית

 נקודות למילוי מים:

 ק"מ. 22דור בצומת צורית גילון אחרי כ תחנת דלק 

 ק"מ לסיום המסלול. 10בכפר ג'דידה מכר כ 

 סיפור דרך

שמאלה אחר רכיבה קצרה על הכביש הראשי של הקיבוץ פונים קיבוץ עין המפרץ. ליוצאים מהחניון לתוך 

לאורכו ואח"כ פונים שמאלה וממשיכים במקביל לנחל נעמן. פונים שמאלה . רוכבים סלולטיילת לשביל 

וחוצים שער כדי לעלות על כביש שירות. מהכביש פונים שמאלה לכיוון מכון טיוהר עוברים אותו וממשיכים 

אח"כ פונים ו. עוברים מתחת לכביש וממשיכים במקביל לנחל 70החילזון עד לכביש  במקביל לנחל

ים שוב ימינה עד לנחל. מתרחקים מהנחל ומתחילים יה קטן שם פונשדות עד לאזור תעשישמאלה ל

מהעלייה קטן חלק ב)לטפס מעל נחל שגור עד לפנייה שמאלה לשביל חיבור סינגל גילון לסינגל אחיהוד. 

ר. ברמזו 85יורדים עד לצומת צורית גילון וחוצים את כביש  .(כנראה יהיה צורך לדחוף את האופניים

הסינגל עד ליישוב רוב כבים את פונים שמאלה ונכנסים לסינגל אחיהוד. רולאחר תחנת הדלק פונים 

הכפר לתוך  70את כביש  יםחוצ .ת הכביש ליד שער היישוב וממשיכים בדרך עד לרמזורטלאל. חוצים א

. חוצים ורוכבים במקביל למסילת הרכבת עד לגשר. 85ג'דיידה מכר וממשיכים בכפר עד שמגיעים לכביש 



לתוך  ריכות הדגים של עין המפרץם דרך במטפסים על הגשר ויורדים בצידה השני של המסילה. חוזרי

 הקיבוץ ומשם לחניון.

 


