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לזכר גיורא צחור

משפחות רוכבים יקרות, חברי האזור, אוהבי טבע, ספורט,  
  Ford Epic Israel powered by TREK  - קק"ל ו

מזמינים אתכם ללוות את התחרות מקרוב.

בואו לראות את אהוביכם, לעודד ולתמוך מקרוב בהם ובטובי הרוכבים בעולם, להפוך חלק ולהתרגש עם 
המתחרים!

אחת ממטרות הפקת Ford Epic Israel בשיתוף קק"ל היא ליצור תרבות פנאי חווייתית הקשורה 
בספורט האופניים ואהבת הטבע. ליווי התחרות החל מהדקות שלפני הזינוק,  דרך דילוג אל נקודות 

תצפית שנפרט בהמשך, לאורכו של המסלול, וכלה בסיום המותח של כל סטייג' בכפר התחרות. 
מובטחת חוויה שתשתף אתכם ותהפוך אתכם לחלק מהתחרות המרגשת, זאת תוך טיול בנקודות יפות 

לאורכו של המסלול.

השנה טובי הרוכבים מהעולם )מעל 80 מקצוענים( יעמדו על קו הזינוק לצד הטובים והאמיצים 
מקהילת הרוכבים הישראלים. 

בהמשך נפרט נקודות תצפית עם הסברים לאורך מסלול התחרות.

קק"ל משקיעה משאבים עצומים בשנים האחרונות בקידום ותמיכה בתשתיות לרכיבת אופניים ובבניית 
מסלולים ייעודיים והפיכת יערות קק"ל לגן עדן לחובבי רכיבת ההרים, נקודות התצפית והפיקניק משלבות 
את כל הנ"ל, את חניוני קק"ל, את המסלולים הייעודיים שנבנו לטובת רוכבי ההרים ואת הטבע הישראלי 

במיטבו.
בפה מלא אנו מזמינים אתכם לארוז סלסלות פיקניק, זמבורות, רעשנים ופונפונים ולבוא ללוות את

 Ford Epic Israel  ה"הטור דה-פראנס של ישראל"!!!

www.eyarok.org.il/bike  :קישור למסלולי קק"ל לרכיבה על אופניים

הנכם מוזמנים עם כל המשפחה לקבל את המסיימים בכפר התחרות במלון יערים
ב 11:30 יתקיים טקס חלוקת המדליות למנצחים.

WE GO LIVE
לראשונה, שידורים חיים מהתחרות 

בערוץ הספורט

נקודות התצפית:
להלן נקודות התצפית כולל זמנים משוערים בהם יחלפו הרוכבים לפי מהירות 

ממוצעת.
זמני המעבר בכל נקודת תצפית מוכוונים על בסיס מהירות רכיבה ממוצעת.

השנה תחנות הרענון הן מירב נקודות התצפית, בנקודות אילו תפגשו את צוות 
המתנדבים שלנו, מוסיקה ויחד עימכם התחנה תהפוך לרוויית אנרגיה ותענוג!

13 קמ"ש 18 קמ"ש   28 קמ"ש    ק"מ מזינוק  שם הנקודה 
)הזנב( )מרכז השדה(   )ראשונים(       

    07:00 כפר התחרות - מלון יערים   0  1

09:50   09:00   08:30 תחנת דלק דור אלון לטרון   37  2

12:50   11:15   09:30 סוף עליית הדיפינבייקר   76.5  3

13:40   11:50   10:30 כפר התחרות – מלון יערים   87  4

נקודות תצפית סטייג' ראשון- 4/10

הסבר על נקודת תצפית 2 – תחנת הדלק לטרון  08:30-09:50
בנקודה זו ניתן בנקל לראות את רכבות הרוכבים הדוהרות כבר מרחוק. בנקודה 

זו הרוכבים כבר רכבו 37 ק"מ, נותרו להם עוד כ10 ק"מ עד לתחילת העליות, 
בנקודה זו תהיה תחנת הריענון הראשונה של היום, ניתן להעריך שראשוני 

הרוכבים כלל לא יעצרו ורק יחלפו במהירות תוך חצי חיוך ונפנוף תודה לכל 
העידוד שלכם.

הוראות הגעה מכפר התחרות-
לבאים מכפר התחרות יוצאים מערבה על כביש 1, במחלף לטרון ירידה דרומה 

לכביש 3 לכיוון אשקלון/ אשדוד , פנייה ראשונה ימינה ושוב ימינה לתחנת 
הדלק, עד למפגש עם תחנת הריענון הראשונה בקצה הצפון מזרחי של תחנת 

הדלק לטרון

אנו מזכירים אסורה תמיכה 
חיצונית לצוותי התחרות!

צוות שיקבל סיוע לא יחשב 
מסיים.

לטרוןחפשו: 

הסבר על נקודת תצפית 3
דרך המשלטים בסוף עליית הדיפינבייקר 09:30-12:50 

)תחנת ריענון 3( הסבר על הנקודה: 
זו נקודה בה לרוכבים נותרה עוד עלייה אחת משמעותית, 

בשלב זה של היום כבר ניתן יהיה להבחין במיקומים ברורים 
יותר של קשת הרוכבים, מיקומי הקטגוריות השונות, מי 

מהפייבורטיים בתמונה חזק ומי נותר מאחור.

הוראות הגעה לנקודה 3
מנקודת תצפית 2 יש לחזור לכביש 1 לכיוון ירושלים, לרדת 

במחלף שורש, פנייה ראשונה ימינה, לאחר מכן שמאלה 
עד לתחנת ריענון. החניה לאורך השביל לפני ההגעה 

לתחנה כדי שלא להפריע לרוכבים.
תחנו בצד, הצטיידו בזמבורות ופונפונים וצאו לעודד!

דיפינבייקרחפשו: 

13 קמ"ש 18 קמ"ש   28 קמ"ש    ק"מ מזינוק  שם הנקודה 
)הזנב( )מרכז השדה(   )ראשונים(       

    07:00 מלון יערים    0  1

09:50   09:20   08:30 צור הדסה     40  2

11:30   10:40   09:30 בר בהר     63  3

14:00   12:40   10:50 כפר התחרות    98  4

נקודות תצפית סטייג׳ שני - 5/10

נקודת תצפית -2 צור הדסה 08:30-09:50
הסבר על הנקודה:

נקודה זו נמצאת בחלוף 40 ק"מ מהזינוק, הרוכבים כבר עברו 2 מתוך5 
עליות משמעותיות של היום.

נקודת ריענון זו היא גם תחנת הריענון הראשונה של היום.

הוראות הגעה לנקודה 2
)מכפר התחרות יש לנסוע מערבה על כביש 1 עד למחלף שער הגיא, 

בו יורדים דרומה לכביש 38 לכיוון בית שמש עד הפניה שמאלה לכביש 
3855, עוברים 2 כיכרות ובכיכר השלישית פניה שמאלה ל3866, נוסעים 

עד סוף הכביש ואז פונים ימינה לכביש 386, פניה ימינה ל375 ומיד 
שמאלה. לאחר כקילומטר פניה ימינה אחרי בי"ס הדסים, לאחר 650 

מ' פניה שמאלה אל רח' רכסים ואז פנייה ראשונה ימינה אל רח' שלדג. 
בכיכר ממשיכים עם הכביש עד שמגיעים לנקודה.(

 ניתן להגיע לפי הווייז לרחוב נחליאלי ביישוב צור הדסה, לנסוע ברחוב 
נחליאלי עד קצה הרחוב המרוחק מהכניסה ליישוב.

רח׳ נחליאלי צור הדסהחפשו: 

נקודת תצפית -3 בר בהר 09:30-11:30
הסבר על הנקודה:

נקודת התצפית השלישית היא גם נקודת מים ונקודת עידוד 
בשיתוף Israel Cycling Academy, מוזיקה, 

 Good vibe  והפתעות לרוכבים.
יש לשים לב היכן אתם חונים, נתיב הרוכבים חוצה את החנייה.

בשלב זה הרוכבים עברו כבר 3 עליות משמעותיות והפערים יהיו 
כבר ניכרים והם יהיו צמאים לא רק למים אלא גם לעידוד שלכם!
בר בהר זהו חניון עם בית קפה מאוד נחמד ונקודת נוף מהממת, 

נקודת הצופים והעידוד תהיה בצידו הדרומי של הכביש. תחנו 
את המכוניות ותחצו את הכביש לקצה העלייה לנקודת העידוד.

כאמור שימו לב: כניסת הרכבים לחנייה היא גם הדרך שבה 
הרוכבים רוכבים, בבקשה תנו זכות קדימה לרוכבים והיו זהירים.

בר בהרחפשו: 

13 קמ"ש 18 קמ"ש   28 קמ"ש    ק"מ מזינוק  שם הנקודה 
)הזנב( )מרכז השדה(   )ראשונים(       

    08:00 מלון יערים    0  1

11:30   10:30   09:50 מחלף שורש,     46  2

12:30   11:20   10:20 כפר התחרות    60  3

נקודות תצפית סטייג׳ שלישי - 6/10

הסטייג' השלישי משלב ביקור בסינגלים של קק"ל באזור עין ראפה..
המסלול ייקח את הרוכבים לאחד משלל הפרויקטים החשובים שקק"ל מקדמת לטובת פיתוח וקידום 

תרבות וענף האופניים.
   www.eyarok.org.il  פרטים נוספים ניתן למצוא באתר

בסטייג' השלישי והמסכם 3 נקודות מומלצות – שתיים מהן זה קו הזינוק והסיום.
סטייג' קצר יחסית ומהיר בהרבה משני קודמיו.

הזינוק ב08:00 .
הנקודה המומלצת לבקר במסלול , נמצאת לאחר 46 ק"מ, מעט לאחר שיעברו בנקודת ריענון. 

נקודה זו ממוקמת 15 ק"מ לסיום פורד אפיק ישראל ולפניהם עוד 2 עליות לא מאוד ארוכות, 
בואו לעודד במלוא גרון ולתת לרוכבים כוחות אחרונים.

ארומה שואבה

נקודת תצפית -2 מחלף שורש,  ארומה שואבה 
09:50-11:30

הסבר על הנקודה:
נקודה זו נמצאת בחלוף 46 ק"מ מהזינוק, נקודה בה תוכלו 

לפגוש גם את רוכבי המקצה הבינוני והארוך. המתחרים 
החד יומיים והגיבורים שנמצאים לקראת סיום היום 

.Ford Epic Israel 2018  השלישי של
נקודה חגיגית זו תהווה את תחנת הריענון האחרונה לשנת 

2018 ותהיה בשיתוף אוהל המעודדים המעולה של
 Israel cycling academy שיפנקו אתכם ואת הורכבים.

הוראות הגעה לנקודה 2:
פונים שמאלה בכיכר ואז עוד שמאלה בכיכר, חונים בחניון 

של ארומה והולכים 50 מטר צפונה לתחנת ריענון ועידוד.

נשמח מאד לראותכם מלווים ומעודדים בתחרות ייחודית שהיא חוויה ספורטיבית 
מדהימה וגאווה ישראלית.

הלוואי ותהיה לכולנו חוויה ענקית ומרגשת.
צוות פורד אפיק ישראל

חפשו: 
ארומה שואבה

לישראל נכנס ענף רכיבת אופני השטח בשנות ה-90 
של המאה הקודמת, ומספר הרוכבים עולה משנה 

לשנה. בתחילת הדרך נערכו רוב רכיבות השטח בדרכי 
עפר ומיעוטן בקווי אש ביערות קק"ל. בתחילת שנות 

האלפיים ניכר שינוי בהעדפות הרוכבים בעקבות 
מגמות עולמיות, ולשפה של הרוכבים נכנסה מילה 

.)single track( "חדשה – "סינגל

סינגל הוא שביל צר המאפשר מעבר של רוכב בודד או 
רוכבים בטור. הסינגלים הראשונים ביערות קק"ל נבנו 

בשנים 2003-2002. שוק אופני ההרים היה אז קטן, 
הרוכבים הסתפקו בדרכי עפר, ורוכבים בודדים שחיפשו 

משהו אחר, מצאו עצמם פורצים "שבילים פיראטיים" 
ביערות ללא אישור קק"ל.

קק"ל החליטה למסד ולהסדיר את התחום, וכך נבנו 
 IMBA הסינגלים הראשונים – סינגל בארי, סינגל

וסינגל גברעם. בשנת 2007 הכין צוות היגוי מקצועי 
של קק"ל מסמך מדיניות לרכיבת אופני הרים ביערות, 

ומכאן ואילך התעצם הליך בניית הסינגלים ביערות קרן 
קימת לישראל. 

בנייה זו לוותה בתהליך למידה שכלל סדנאות וימי 
עיון, קורסים להכשרת בוני ומתכנני שבילי אופניים, 

גיבוש סטנדרטים מקצועיים והישענות על ידע אקדמי 
ומקצועי מהעולם. כיום רשת הסינגלים של קק"ל, 

1,300 ק"מ אורכה, פרושה בכל הארץ מרמת הגולן ועד 
הערבה, וברחבי הארץ התפתחו אזורי רכיבה כמו אלון 

הגליל, עדולם ובארי.

תוכנית אב ארצית
לשבילי אופניים ביערות קק"ל

536 mm x 342 mm

קק"ל. צוות ההיגוי המלווה את התכנון כולל אנשי 
מקצוע מכל התחומים – מתכננים, יערנים, אנשי 

קהילה ויער. התכנון הופקד בידי משרד אדריכלי הנוף 
טוך-סרגוסי, משרד בעל ניסיון בהכנת תוכניות אב. 

תהליך התכנון כולל שלבים רבים ואמור להסתיים 
לקראת סוף השנה. 

במסגרת העבודה נאספו נתונים רלוונטיים בנושא 
שבילי אופניים כדי ליצור סטנדרט אחיד למיפוי ואיסוף 
מידע. ההשלכות של עבודה זו הרחיקו מעבר לתוכנית 

האב הארצית לשבילי אופניים ויצרו תשתית לבסיס 
מידע תכנוני בתחומים נוספים. 

בצוות הוחלט כי הקהילות המתגוררות בתוך יערות או 
במרחק רכיבה קצר מהם יחוברו למערכות השבילים 

היערניות. יישובים עירוניים גדולים יחוברו אל היערות 
בלי קשר למרחק שלהם מהיער, מתוך הבנה שרוב 

הרוכבים מתגוררים במרכזים העירוניים. היכולת לצאת 
מהעיר לרכיבה בשביל מסודר ולהגיע למערכת שבילים 

ביער כמו באירופה ובארצות הברית היא הקו המנחה 
של תוכנית האב.

לסיכום – קק"ל נמצאת בעיצומו 
של תהליך ארוך ומשמעותי שבסופו 

ישורטט תכנון מערכתי ומגובש לשבילי 
האופניים בשטחים שבניהולה של קק"ל. 

התכנון יאפשר פיתוח מושכל לטווח 
ארוך על בסיס סדרי עדיפויות ויאפשר 

ליצור את החיבורים הנדרשים בין 
קהילות ליערות שבאזורן. 

מחזון למציאות

דרום הכרמל-רמות מנשה
באזור קיימים כמה סינגלים כמו משמר העמק, בת שלמה ומערכת השבילים של אלונה, 
וכן אזורי רכיבה לא מוסדרים כמו יער עופר וחורשן. במסגרת תוכנית האב יבוצע תכנון 

מקיף של מערכות השבילים באזור, כולל חיבורים ליישובים הסמוכים.

אלון הגליל

רמות מנשה

נהריה

חיפה

נתניה

תל אביב יפו

ירושלים

באר שבע

ערד

מצפה רמון

אילת

טבריה

קרית שמונה

שפלת יהודה

מזרח לכיש

צרעה אשתאול

בארי

בארי
רשת של כ-70 קמ' של סינגלים לכל רמות הרכיבה ביערות בארי ושוקדה. השבילים מאפשרים 
חוויית רכיבה ייחודית בנוף הבתרונות של מישורי הלס של הנגב המערבי. אבן שואבת אייקונית 

בדרום הארץ. 

צרעה-אשתאול
ביערות צרעה ואשתאול בוצע פיתוח לצרכי פנאי ונופש כולל דרכי נוף, חניונים ומצפורים. תוכנית 
האב תציע מערכות רכיבה שישלימו את מערכות השבילים באזור עדולם מדרום ויער בן שמן מצפון.

אזורי רכיבה קיימיםאזורי רכיבה מוצעים

שפלת יהודה
פארק עדולם ופארק בריטניה - ארץ האופניים של אזור המרכז. רשת של כ-100 קמ' של שבילי 

אופניים לכל רמות הרכיבה העוברים בנופי התרבות של שפלת יהודה.

אלון הגליל
אופניים  שבילי  קמ' של  כ-110  מציעה  הגליל  אלון  של  האופניים  שבילי   רשת 

לכל רמות הרכיבה בנופי הגליל התחתון.
הרשת כוללת בין השאר את סינגל שמשית, הסוללים, ריש לקיש, הושעיה.

eyarok.org.il/bike הירשמו לניוזלטר באתר שלנו

bikekkl@eyarok.org.il מחכים לכם באתר ובפייסבוק שלנו    להערות ותגובות

 *אזורי הרכיבה המופיעים 
 בעמוד זה הינם חלק 
מתוכנית האב לאופניים

סרקו להורדת 
האפלקציה

רכיבת אופני שטח היא ענף צעיר יחסית. ראשיתו בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת 
בקליפורניה כאשר קבוצת צעירים לקחה שלדות של אופני כביש והרכיבה עליהם צמיגי 
שטח עבים. בארבעים השנים שחלפו מאז התחוללה מהפכה בתחום הן בטכנולוגיה, הן 

בכמות הרוכבים והן בדרישה לשבילים ולתשתיות רכיבה בשטחים הפתוחים
מאת זהר צפון, מנהל מחלקת תכנון, מרחב דרום, קק״ל

מזרח לכיש
באזור מזרח לכיש בין כביש 6 לקו הירוק מתוכננת רשת של שבילים המחברת את יישובי מזרח 
לכיש אל היערות ומציעה אפשרויות טיול מגוונות. מערכת זו תתחבר אל מערכת השבילים הקיימת 
של אזור עדולם מצפון ומערכת השבילים הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים של מרחב יערות להב.

רכיבת אופני הרים תואמת את חזון קק"ל לגבי שימור 
ופיתוח היערות והשטחים הפתוחים שבניהולה. 

חלק מהמטרות שלשמן קק"ל מנהלת את השטחים 
הפתוחים הן מתן אפשרויות  לפעילות פנאי ונופש 

בשטחים האלה. בנוסף לכך רכיבת אופניים נתפסת 
כפעילות פנאי "ירוקה" המייצרת חיבור בלתי אמצעי בין 

בני אדם לסביבתם הטבעית.

ב-15 השנים שעברו מאז החלה קק"ל לעסוק בפיתוח 
סינגלים, חלו שינויים רבים בטכנולוגיה, בדרישות שוק 

אופני ההרים, ברמת הידע המקצועי של העוסקים 
בנושא ובמגמות החברתיות והכלכליות המשליכות על 

האופן שבו בני אדם תופסים את השטחים הפתוחים 
ומתנהלים בהם.

שבילי האופניים ביערות התפתחו בהתאם לדרישות 
השוק ולצרכים מקומיים. במקרים רבים השבילים נולדו 

כתוצאה מיוזמה של יערנים או כמענה לצורכי רוכבים 
מקומיים. קק"ל, כגוף העוסק בניהול יערות ושטחים 

פתוחים, התמקדה בפיתוח שבילי אופניים ביערות 
שבאחריותה. עיקר המאמץ הושקע ביצירת תשתית 

הרכיבה הבסיסית. כיום, אחרי 1,300 ק"מ של שבילים, 
רובם סינגלים, הגיעה קק"ל לשלב שבו אפשר וצריך 

להסתכל קדימה. קק"ל צריכה להוביל את המגמות 
בשוק, לחזות את העתיד ולהיות ערוכה לשינויים 

שלפתחה.

תוכנית האב הארצית לשבילי אופניים של קרן קימת 
לישראל מתחשבת בכך שרוב תושבי המדינה חיים 

ביישובים עירוניים ומייצרת את החיבור הנדרש 
באמצעות שבילי אופניים היוצאים מהעיר ומגיעים 
ליערות ולשטחים הפתוחים. יעדי תוכנית האב הם:

יצירת שפה תכנונית אחידה 	 
סטנדרט אחיד לשבילים ביערות קק"ל ובשטחים 	 

הסמוכים להם בכל חלקי הארץ
יצירת מוקדי יציאה לשבילים המספקים מידע 	 

ושירותים נלווים
חיבור שבילים בודדים ביערות ליצירת אזורי רכיבה	 
חיבור בין יערות סמוכים ובין יחידות ניהול סמוכות 	 

של קק"ל 
חיבור של הערים והקהילות הסמוכות לשטחי היער 	 

אל היערות באמצעות מערכות שבילים רציפות

מדובר בצעד חדשני וייחודי. נכון להיום קק"ל היא הגוף 
הארצי היחיד המנהל שטחים פתוחים שמטפל בשבילי 
האופניים ברמה ארצית ומערכתית. תוכנית האב זיהתה 

את האופניים כנושא המחייב טיפול ייחודי, והיא אחת 
מכמה תוכניות ארציות נושאיות הנמצאות בתהליכי 

קידום בקק"ל.

לצורך מימוש החזון הוקם בקק"ל צוות היגוי שהגדיר 
את יעדי התוכנית בהתאם למדיניות האופניים של 

סינגל שוקדה  |  צילום: אילן שחםסינגל בארי כחול  |  צילום: יואב לביא

לישראל נכנס ענף רכיבת אופני השטח בשנות ה-90 
של המאה הקודמת, ומספר הרוכבים עולה משנה 

לשנה. בתחילת הדרך נערכו רוב רכיבות השטח בדרכי 
עפר ומיעוטן בקווי אש ביערות קק"ל. בתחילת שנות 

האלפיים ניכר שינוי בהעדפות הרוכבים בעקבות 
מגמות עולמיות, ולשפה של הרוכבים נכנסה מילה 

.)single track( "חדשה – "סינגל

סינגל הוא שביל צר המאפשר מעבר של רוכב בודד או 
רוכבים בטור. הסינגלים הראשונים ביערות קק"ל נבנו 

בשנים 2003-2002. שוק אופני ההרים היה אז קטן, 
הרוכבים הסתפקו בדרכי עפר, ורוכבים בודדים שחיפשו 

משהו אחר, מצאו עצמם פורצים "שבילים פיראטיים" 
ביערות ללא אישור קק"ל.

קק"ל החליטה למסד ולהסדיר את התחום, וכך נבנו 
 IMBA הסינגלים הראשונים – סינגל בארי, סינגל

וסינגל גברעם. בשנת 2007 הכין צוות היגוי מקצועי 
של קק"ל מסמך מדיניות לרכיבת אופני הרים ביערות, 

ומכאן ואילך התעצם הליך בניית הסינגלים ביערות קרן 
קימת לישראל. 

בנייה זו לוותה בתהליך למידה שכלל סדנאות וימי 
עיון, קורסים להכשרת בוני ומתכנני שבילי אופניים, 

גיבוש סטנדרטים מקצועיים והישענות על ידע אקדמי 
ומקצועי מהעולם. כיום רשת הסינגלים של קק"ל, 

1,300 ק"מ אורכה, פרושה בכל הארץ מרמת הגולן ועד 
הערבה, וברחבי הארץ התפתחו אזורי רכיבה כמו אלון 

הגליל, עדולם ובארי.

תוכנית אב ארצית
לשבילי אופניים ביערות קק"ל

536 mm x 342 mm

קק"ל. צוות ההיגוי המלווה את התכנון כולל אנשי 
מקצוע מכל התחומים – מתכננים, יערנים, אנשי 

קהילה ויער. התכנון הופקד בידי משרד אדריכלי הנוף 
טוך-סרגוסי, משרד בעל ניסיון בהכנת תוכניות אב. 

תהליך התכנון כולל שלבים רבים ואמור להסתיים 
לקראת סוף השנה. 

במסגרת העבודה נאספו נתונים רלוונטיים בנושא 
שבילי אופניים כדי ליצור סטנדרט אחיד למיפוי ואיסוף 
מידע. ההשלכות של עבודה זו הרחיקו מעבר לתוכנית 

האב הארצית לשבילי אופניים ויצרו תשתית לבסיס 
מידע תכנוני בתחומים נוספים. 

בצוות הוחלט כי הקהילות המתגוררות בתוך יערות או 
במרחק רכיבה קצר מהם יחוברו למערכות השבילים 

היערניות. יישובים עירוניים גדולים יחוברו אל היערות 
בלי קשר למרחק שלהם מהיער, מתוך הבנה שרוב 

הרוכבים מתגוררים במרכזים העירוניים. היכולת לצאת 
מהעיר לרכיבה בשביל מסודר ולהגיע למערכת שבילים 

ביער כמו באירופה ובארצות הברית היא הקו המנחה 
של תוכנית האב.

לסיכום – קק"ל נמצאת בעיצומו 
של תהליך ארוך ומשמעותי שבסופו 

ישורטט תכנון מערכתי ומגובש לשבילי 
האופניים בשטחים שבניהולה של קק"ל. 

התכנון יאפשר פיתוח מושכל לטווח 
ארוך על בסיס סדרי עדיפויות ויאפשר 

ליצור את החיבורים הנדרשים בין 
קהילות ליערות שבאזורן. 

מחזון למציאות

דרום הכרמל-רמות מנשה
באזור קיימים כמה סינגלים כמו משמר העמק, בת שלמה ומערכת השבילים של אלונה, 
וכן אזורי רכיבה לא מוסדרים כמו יער עופר וחורשן. במסגרת תוכנית האב יבוצע תכנון 

מקיף של מערכות השבילים באזור, כולל חיבורים ליישובים הסמוכים.

אלון הגליל

רמות מנשה

נהריה

חיפה

נתניה

תל אביב יפו

ירושלים

באר שבע

ערד

מצפה רמון

אילת

טבריה

קרית שמונה

שפלת יהודה

מזרח לכיש

צרעה אשתאול

בארי

בארי
רשת של כ-70 קמ' של סינגלים לכל רמות הרכיבה ביערות בארי ושוקדה. השבילים מאפשרים 
חוויית רכיבה ייחודית בנוף הבתרונות של מישורי הלס של הנגב המערבי. אבן שואבת אייקונית 

בדרום הארץ. 

צרעה-אשתאול
ביערות צרעה ואשתאול בוצע פיתוח לצרכי פנאי ונופש כולל דרכי נוף, חניונים ומצפורים. תוכנית 
האב תציע מערכות רכיבה שישלימו את מערכות השבילים באזור עדולם מדרום ויער בן שמן מצפון.

אזורי רכיבה קיימיםאזורי רכיבה מוצעים

שפלת יהודה
פארק עדולם ופארק בריטניה - ארץ האופניים של אזור המרכז. רשת של כ-100 קמ' של שבילי 

אופניים לכל רמות הרכיבה העוברים בנופי התרבות של שפלת יהודה.

אלון הגליל
אופניים  שבילי  קמ' של  כ-110  מציעה  הגליל  אלון  של  האופניים  שבילי   רשת 

לכל רמות הרכיבה בנופי הגליל התחתון.
הרשת כוללת בין השאר את סינגל שמשית, הסוללים, ריש לקיש, הושעיה.

eyarok.org.il/bike הירשמו לניוזלטר באתר שלנו

bikekkl@eyarok.org.il מחכים לכם באתר ובפייסבוק שלנו    להערות ותגובות

 *אזורי הרכיבה המופיעים 
 בעמוד זה הינם חלק 
מתוכנית האב לאופניים

סרקו להורדת 
האפלקציה

רכיבת אופני שטח היא ענף צעיר יחסית. ראשיתו בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת 
בקליפורניה כאשר קבוצת צעירים לקחה שלדות של אופני כביש והרכיבה עליהם צמיגי 
שטח עבים. בארבעים השנים שחלפו מאז התחוללה מהפכה בתחום הן בטכנולוגיה, הן 

בכמות הרוכבים והן בדרישה לשבילים ולתשתיות רכיבה בשטחים הפתוחים
מאת זהר צפון, מנהל מחלקת תכנון, מרחב דרום, קק״ל

מזרח לכיש
באזור מזרח לכיש בין כביש 6 לקו הירוק מתוכננת רשת של שבילים המחברת את יישובי מזרח 
לכיש אל היערות ומציעה אפשרויות טיול מגוונות. מערכת זו תתחבר אל מערכת השבילים הקיימת 
של אזור עדולם מצפון ומערכת השבילים הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים של מרחב יערות להב.

רכיבת אופני הרים תואמת את חזון קק"ל לגבי שימור 
ופיתוח היערות והשטחים הפתוחים שבניהולה. 

חלק מהמטרות שלשמן קק"ל מנהלת את השטחים 
הפתוחים הן מתן אפשרויות  לפעילות פנאי ונופש 

בשטחים האלה. בנוסף לכך רכיבת אופניים נתפסת 
כפעילות פנאי "ירוקה" המייצרת חיבור בלתי אמצעי בין 

בני אדם לסביבתם הטבעית.

ב-15 השנים שעברו מאז החלה קק"ל לעסוק בפיתוח 
סינגלים, חלו שינויים רבים בטכנולוגיה, בדרישות שוק 

אופני ההרים, ברמת הידע המקצועי של העוסקים 
בנושא ובמגמות החברתיות והכלכליות המשליכות על 

האופן שבו בני אדם תופסים את השטחים הפתוחים 
ומתנהלים בהם.

שבילי האופניים ביערות התפתחו בהתאם לדרישות 
השוק ולצרכים מקומיים. במקרים רבים השבילים נולדו 

כתוצאה מיוזמה של יערנים או כמענה לצורכי רוכבים 
מקומיים. קק"ל, כגוף העוסק בניהול יערות ושטחים 

פתוחים, התמקדה בפיתוח שבילי אופניים ביערות 
שבאחריותה. עיקר המאמץ הושקע ביצירת תשתית 

הרכיבה הבסיסית. כיום, אחרי 1,300 ק"מ של שבילים, 
רובם סינגלים, הגיעה קק"ל לשלב שבו אפשר וצריך 

להסתכל קדימה. קק"ל צריכה להוביל את המגמות 
בשוק, לחזות את העתיד ולהיות ערוכה לשינויים 

שלפתחה.

תוכנית האב הארצית לשבילי אופניים של קרן קימת 
לישראל מתחשבת בכך שרוב תושבי המדינה חיים 

ביישובים עירוניים ומייצרת את החיבור הנדרש 
באמצעות שבילי אופניים היוצאים מהעיר ומגיעים 
ליערות ולשטחים הפתוחים. יעדי תוכנית האב הם:

יצירת שפה תכנונית אחידה 	 
סטנדרט אחיד לשבילים ביערות קק"ל ובשטחים 	 

הסמוכים להם בכל חלקי הארץ
יצירת מוקדי יציאה לשבילים המספקים מידע 	 

ושירותים נלווים
חיבור שבילים בודדים ביערות ליצירת אזורי רכיבה	 
חיבור בין יערות סמוכים ובין יחידות ניהול סמוכות 	 

של קק"ל 
חיבור של הערים והקהילות הסמוכות לשטחי היער 	 

אל היערות באמצעות מערכות שבילים רציפות

מדובר בצעד חדשני וייחודי. נכון להיום קק"ל היא הגוף 
הארצי היחיד המנהל שטחים פתוחים שמטפל בשבילי 
האופניים ברמה ארצית ומערכתית. תוכנית האב זיהתה 

את האופניים כנושא המחייב טיפול ייחודי, והיא אחת 
מכמה תוכניות ארציות נושאיות הנמצאות בתהליכי 

קידום בקק"ל.

לצורך מימוש החזון הוקם בקק"ל צוות היגוי שהגדיר 
את יעדי התוכנית בהתאם למדיניות האופניים של 
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http://www.eyarok.org.il/bike/
https://www.waze.com/location?h=sv8v5gv81
https://www.waze.com/location?h=sv8uymm9v
https://www.waze.com/location?h=sv8uqsswt
https://www.waze.com/location?h=sv8uw14em
https://www.waze.com/location?h=sv8uyhtr0



