
 יזרעאל ויער כפר החורשמסלולי רכיבה בעמק 

 חנת רכבת כפר יהושעתנקודת היציאה 

 ק"מ  64מסלול ארוך 

 גבוהה.מסלול ברמת קושי 

 נקודות למילוי מים:

 ק"מ 18בית עלמין צבאי תמרת אחרי כ 

 ק"מ 30אחרי כ  בכפר עילוט

 ק"מ 45כ  בית עלמין מגדל העמק אחרי

 סיפור דרך

כפר יהושע עד לרמת  \לכיוון צפון, רוכבים בדרכים חקלאיות ובטייל רמת ישיתחנת הרכבת חניון יוצאים מ

צאים לשדות עמק יזרעאל לכיוון רמת דוד וגבת. לפני גבת ישי. רכיבה קצרה בתוך רמת ישי ומשם יו

. חוצים ופונים מיד ימינה 75נכנסים לשביל נחל צבי, חוצים את הכביש במנהרה וממשיכים עד לכביש 

. שימו לב לנקודות בהן יורדים מהסינגל. ON /OFFסינגל תמרת ורוכבים עליו כים עד ללדרך עפר. ממשי

הסינגל לשביל שצמוד לגדר ם בדרך ויוצאים מלאחר שיורדים את הקטע שקקל ממליצה לרדת ברגל עולי

היישוב, עד לדרך עפר טובה מסומנת בסימון שבילים כחול. ממשיכים על הדרך עד שמגיעים להכוונה 

גבעת אלה ועולים ינגל אלה. ממשיכים לפי הסימון של קקל. לאחר הירידה עוזבים את ס גבעתלסינגל 

בדרך עד שנפגשים שוב בסינגל בראש הגבעה. נכנסים שוב לסינגל וממשיכים עליו עד לקטע החיבור 

א קל. יש לסינגל שימשית אז יורדים לעמק נחל ציפורי. פונים ימינה ורוכבים לעילוט. בכפר צפוי טיפוס ל

קובץ. מהנקודה הגבוהה בכפר ממשיכים לטפס בדרך עפר ואח"כ יורדים לכיוון לשים לב להכוונה שב

כולל קטעי סינגל שאינם קטעי קקל עד  ON /OFFסינגל כפר החורש. מתחברים לסינגל ורוכבים אותו 

, פונים ימינה עד לצומת מגדל העמק, חוצים וממשיכים על 75לסיומו ליד תחנת השאיבה. יורדים לכביש 

בית הקברות. עולים על שביל סובב מגדל העמק. יש לשים לב שבגלל עבודות יש קטעים הכביש עד ל

. 73שיש לעבור רגלית. יש לשים לב לכבלים התוחמים שטחי מרעה. ממשיכים עם הסובב עד לכביש 

 הושע.רכים החקלאיות של העמק חזרה לכפר יחוצים ורוכבים בד

 ק"מ  55 קצרמסלול 

 מסלול ברמת קושי בינונית

 נקודות למילוי מים:

 ק"מ 18בית עלמין צבאי תמרת אחרי כ 

 ק"מ 37כ  בית עלמין מגדל העמק אחרי

 סיפור דרך

כפר יהושע עד לרמת  \לכיוון צפון, רוכבים בדרכים חקלאיות ובטייל רמת ישיתחנת הרכבת חניון יוצאים מ

צאים לשדות עמק יזרעאל לכיוון רמת דוד וגבת. לפני גבת ישי. רכיבה קצרה בתוך רמת ישי ומשם יו

. חוצים ופונים מיד ימינה 75נכנסים לשביל נחל צבי, חוצים את הכביש במנהרה וממשיכים עד לכביש 

. שימו לב לנקודות בהן יורדים מהסינגל. ON /OFFסינגל תמרת ורוכבים עליו כים עד ללדרך עפר. ממשי

הסינגל לשביל שצמוד לגדר ם בדרך ויוצאים מלאחר שיורדים את הקטע שקקל ממליצה לרדת ברגל עולי

לכיוון סינגל כפר החורש.  פוניםואח"כ  היישוב, עד לדרך עפר טובה מסומנת בסימון שבילים כחול

כולל קטעי סינגל שאינם קטעי קקל עד לסיומו ליד תחנת  ON /OFFמתחברים לסינגל ורוכבים אותו 



בית , פונים ימינה עד לצומת מגדל העמק, חוצים וממשיכים על הכביש עד ל75השאיבה. יורדים לכביש 

הקברות. עולים על שביל סובב מגדל העמק. יש לשים לב שבגלל עבודות יש קטעים שיש לעבור רגלית. 

רכים . חוצים ורוכבים בד73יש לשים לב לכבלים התוחמים שטחי מרעה. ממשיכים עם הסובב עד לכביש 

 הושע.החקלאיות של העמק חזרה לכפר י

 


