סי נגל יער ביריה
אורך  23ק”מ *

גובה מצטבר

 550מ’

כיוון רכיבה

נגד כיוון השעון בלבד

עונה מומלצת

כל השנה ,למעט ימי גשם

זמן רכיבה

 5–3שעות

דרגת קושי רכיבה
בינונית * *

סיפור לדרך
מסלול המתחיל בלבו של יער ביריה ,היער
הנטוע הגדול ביותר בצפון הארץ ,ומלווה
בנופים ואתרים מדהימים ,בקרירות נעימה
ובריחות מחטי אורנים ואדמה טרייה.

הוראות הגעה
דרגת קושי טכני

קלה-בינונית

* מתוכם  12ק”מ סינגל ו 11-ק”מ שבילי עפר
* * בעיקר בשל הפרשי הגובה במסלול

נקודת התחלה וסיום :חוות בת יער( .אפשר להתחיל ולסיים גם ליד קבר יונתן
בן עוזיאל ,בכניסה למצפה חן).
מפת טיולים וסימון שבילים :מפת טיולים וסימון שבילים מס’ ( 2גליל עליון).
פורצי דרך :קק”ל בשיתוף משרד התיירות .התכנון והביצוע נעשו על ידי אבירם
צוק ,רמי גולד ,יואב בהט ,עזיז נאסר ואחמד שחאדה על המיני באגר.
אמצעי זהירות :הסינגל מתחיל במגמת ירידה שמזמינה מהירות – יש לשים לב
לעיקולים ולמכשולים במסלול.
עדכונים :מוקד “קו ליער” של קק”ל1-800-350-550 ,

למגיעים מאזור כרמיאל ,יש לפנות שמאלה
מכביש  85לכביש  ,866להמשיך עד צומת
מירון ולפנות ימינה לכביש  .89לפני צפת,
יש לפנות שמאלה בצומת עין זיתים לכביש
 886ומיד ימינה לכביש  .8900בכניסה
לצפת פונים שמאלה ועולים לכיוון יער
ביריה .יורדים לכיוון עמוקה עד הכניסה
לחוות בת יער .המסלול מתחיל מרחבת
החניה של חוות בת יער.

מבט-על
נוף הכנרת ומצוקי דלתון.

מבט-קרוב
הכנרת ,עמק החולה ,הגולן והחרמון ,בית
כנסת עתיק ,פריחת חלמוניות (בעונה),
קבר צדיק ,כרמי זיתים ומורדות מסולעים,
ואדיות ,מעיינות ,יער עצי ארז אטלנטי.

נקודת שיא
בעין נבוריה תגיעו לבריכה קסומה
שמומלץ לעצור בה.

המסלול
1
2
3
4
5
6
7

מספרי התחנות מסומנים במפה בעמוד הבא

מתחילים במגמת ירידה ,כשמדי פעם נפתחות תצפיות לכיוון מזרח ,עד לנקודה הנמוכה במסלול.
במגמת טיפוס עדינה עוברים בסמוך לקבר יונתן בן עוזיאל ,כשמימין נשקף רכס דלתון.
עוברים מעל נקודת תצפית למצוקי דלתון.
שביל  4X4מוביל למרגלות עין נבוריה ,אל בריכה קסומה במעיין.
ממשיכים בכביש המביא אותנו אל בית הכנסת העתיק של נבוריה.
לאחר חצייה של עמק הבוטנה ,מגמת הטיפוס נמשכת בקטע סינגל מתפתל ואנחנו עוברים קטע יער
ומתקרבים לסיום.
נכנסים אל דרך  – 4X4דרך אומגה ,שבאמצעיתה המסלול עולה אל סינגל עוצר נשימה אל מול נופי הגולן והחרמון,
ומוביל בגלישה חזרה דרך חורשת הארזים הוותיקה לבת יער.

לסיכום :סינגל ביריה הוא הנכס הצפוני החדש של קהילת רוכבי השטח ,ומציע רכיבה זורמת ביער ,תצפיות
מפתיעות ,שפע אתרי טבע ומורשת ,מעיינות ,עליות וירידות ,וכמובן – עונות השנה ,שרק מוסיפות עניין ואתגר.
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סי נגל יער ביריה
מפת המסלול
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המספרים על המפה מתאימים לשלבים השונים שבתיאור המסלול.
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