מסלולי טור דה תרום  2018סיפור דרך.
המסלולים המוצעים עשויים לעבור שינויים עקב מגבלות מזג אוויר בטיחות ואישורים של גורמים ביטחוניים.
למארגן נשמרת הזכות לערוך שינויים במסלולים עד הרגע האחרון.
הנתונים המספריים הורדו מתכנת מחשב וייתכנו סטיות קלות מהכתוב.
בשנה זו נחזור לרכב בצפון הארץ.
מסובב כינרת המסורתי והמהנה ביום הרכיבה הראשון בו נתחלק לשתי קבוצות בעלות קצבים שונים ונקיף את אגם
הכינרת עם כיוון השעון .למדרונות דרום רמת הגולן ואתרי המורשת וההיסטוריה הפזורים בה ,פינוקי אתר המעיינות
החמים חמת גדר.
צפון רמת הגולן וקו התלים הגעשיים .רכיבה לאורך קו השבר הסורי אפריקאי מצפון הכינרת לאזור בית שאן.
כמו בכל שנה נתחלק לשתי קבוצות רכיבה:
מסלול ארוך :המיועד לרוכבים מנוסים המסוגלים לרכב מרחקים של מעל ל  100ק"מ ביום עם יותר מ  1000מ'
טיפוס מצטבר.
מסלול קצר :המיועד לרוכבים מתחילים או המעוניינים לרכב רכיבות קלות יותר בעלות אופי חברתי מהנה עם ערך
מוסף של רכיבה לצד ספורטאי מרכז הספורט .מרחקי הרכיבה במסלול זה ייגזרו מהמסלול הארוך ויתאמו ליכולות
הרוכבים.

אורך המסלולים הכולל הינו:
מסלול ארוך 308......ק"מ .טיפוס מצטבר 3943......מ'.
מסלול קצר 213 ......ק"מ .טיפוס מצטבר 1191......מ'.
הלינה השנה תהיה בבית המלון במושב רמות למשך כל שלושת לילות המסע ומשם נצא כל בוקר מי ברכיבה על
האופניים ומי בהקפצה קצרה לתחילת מסלול.
ארוחות הצהריים יוגשו השנה בסמוך ככל הניתן לסיום הרכיבה כדי לקצר את היום ולתת יותר זמן לבילויים ופינוקים
בבית המלון והסביבה.

יום הרכיבה הראשון
" 19.3.18ארץ כינרות" סובב כינרת בשתי קבוצות
לפי קצבי רכיבה שונים.
אֶ ֶרץ ִכּנְר ֹות היא חלק מבקעת הירדן ,הכולל את הכנרת ואת העמקים הסובבים
אותה .גבולותיה נתחמים בדרום על ידי שפכי הירמוך ונחל תבור ,בצפון על ידי רמת
כורזים (רמת הבזלת שמדרום לעמק החולה) ,במזרח על ידי מורדות הגולן ובמערב
על ידי הגליל המזרחי.
ארץ כינרות כוללת את בקעת גינוסר ,בקעת יבנאל ,בקעת בית צידה ואת בקעת
כינרות ,שמדרום לכנרת והיא מגיעה עד דרומית לצומת כוכב הירדן .הבקעה היא
חלק מהשבר הסורי אפריקאי .בקעות פוריות וחקלאיות אלו ריכזו סביבן יישובים עוד
משחר ההיסטוריה.

יום זה פתוח לרכיבה חד יומית ובו משתתפים רוכבים רבים מארגונים שונים ברחבי המדינה.
לא תתאפשר רכיבה במסלול הארוך לבעלי אופניים מושכרות.
גם ביום זה נתפצל לשני מסלולים למרות שהמסלולים זהים על מנת לאפשר רכיבה חברתית
וחווייתית לכול רוכב וקצב הרכיבה שלו.
את היום נתחיל בפארק ברקו הממוקם דרומית לעיר טבריה על חופיה המערביים של הכינרת
ונצא לאחר כינוס ,קפה ומאפה ,וטקס פתיחה שיערך בפארק.
נצא לסובב כנרת עם כיוון השעון .נרכב דרך צומת יהודייה ושם נפנה דרומה לאורך החופים
המזרחיים של האגם ומתחת לשיפולי דרום רמת הגולן הפורחים וצבועים בירוק בימי האביב.
באזור גן לאומי כורסי נעצור להתרעננות קצרה ונמשיך ברכיבה לכיוון צומת מעגן בו נפנה
מערבה אל צומת צמח ומשם נעבור ליד קיבוצי ומושבי דרום הכינרת שהוקמו ברובם לפני קום
"ארץ מולדת" ומהווים חלק נכבד בהיסטוריה של הצפון ושל המדינה .את ארוחת הצהריים
שלנו נאכל בפארק ברקו בסיום הרכיבה לפני הנסיעה מי הביתה ומי להמשך שבוע רכיבה
מהנה בנופי רמת הגולן ובקעת הירדן.

המסלול:
התחלה :פארק ברקו טבריה.
תחנת ריענון :גן לאומי כורסי.
סיום :פארק ברקו טבריה.
מרחק 62 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 377 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696757609 :
מפה:

לרוכבי מסלול ארוך ארבע ימים בלבד תיבדק אפשרות לרכיבה עד מלון רמות ,המותנית
בלוח זמנים ואישורי משטרה.
תוספת לרוכבי  4ימים:
התחלה :פארק ברקו טבריה.
סיום :רמות.
מרחק 32 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 262 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696778663 :
מפה:

 20.3.18יום הרכיבה השני
דרום רמת הגולן ,מבוא חמה ,ומשולש הגבולות.
ביום הרכיבה השני ,נצא מרמות ברכיבה לעבר הכינרת ומיד ניפנה מזרחה אל הטיפוס
הראשון במסע" .מעלה גמלא" על שם העיר הקדומה.
העיר גמלא מוזכרת בתלמוד כאחת מהערים המוקפות חומה מתקופת כיבוש הארץ על
ידי יהושע בן נון .ככל הנראה ,עוד קודם לכך ,בתקופת הברונזה הקדומה היה במקום יישוב
שחרב .לאחר שיבת ציון התיישבו במקום צאצאי הגולים .המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי
כבש את העיר מידי מתייוונים או מושלים הלניסטיים במאה הראשונה לפנה"ס ויישב בה
יהודים ,מתוך כוונה לאכלס את אזורי ְ
הספר של ממלכתו.

בסוף הטיפוס נעצור להתרעננות קלה בחורשת דליות .ומשם נרכב צפונה על "ציר המפלים".
בצומת המפלים נפנה שוב מזרחה ונעבור ליד חורבות הכפר חושניה והמסגד המופגז שהפך
לחלק מהנוף .בכביש  98נפנה דרומה .לאורכו של הכביש ניתן לראות את הגבול עם סוריה
וכן אתרי מורשת רבים כגון תל סאקי וסיפור הקרב הידוע בו נעצור לריענון נוסף .משם נמשיך
ברכיבה דרומה ,דרך יישובי דרום רמת הגולן .ישובים אלה הוקמו לאחר מלחמת ששת הימים
כאשר רמת הגולן נכבשה ע"י צה"ל ומתפרנסים עד היום בעיקר מחקלאות ותיירות פנים.
משם נתחיל את הגלישה חזרה אל העמק דרך שביל הפיתולים של מבוא חמה .זוהי ירידה
תלולה מאוד (עד  18%שיפוע) המתפתלת על מדרונה הדרומי של רמת הגולן לכיוון משולש
הגבולות (ישראל ,ירדן ,סוריה) וחמת גדר.
חמת גדר בערבית :אל-חמה היא אתר מרחצאות מרפא ונופש השוכן בעמק הירמוך מדרום
לרמת הגולן ,בגובה של כ 150-מ' מתחת לפני הים .באתר נובעים ארבעה מעיינות חמים
עשירים במינרלים .המים החמים נובעים מעומק משוער של כ 2-קילומטר ויותר .ספיקת אחד
מחמשת מעיינות האתר ,מעין "הבושם" ,היא  700-500מ"ק בשעה ,אתר חמת גדר כולל
מרחצאות מרפא ,ספא ופינות חי לתנינים ולעופות.

נמשיך ברכיבה מערבה לאורך הגבול עם ירדן ,כאשר משמאלנו זוהי גדר המערכת (הנכם מתבקשים
להישאר על הכביש ולא לרדת לכיוון הגדר כיוון שזו גדר דיווח אלקטרונית).
חדי העין יוכלו לראות מימין את שרידי גשר "אל חמא" שפוצץ בליל הגשרים ב –  1948כחלק ממבצע כולל
לניתוק האספקה של חיילות ערב השוהים במדינה.

כאשר נגיע לחמת גדר נסיים את הרכיבה ליום זה בארוחה קלה וזמן חופשי במרחצאות.
מסלול קצר:
נתחיל את היום בהקפצה לתל סאקי שם נתחיל את הרכיבה לכיוון דרום דרך יישובי דרום רמת הגולן עד
לצומת בני יהודה שם ניפנה מערבה ונרד אל הכינרת בירידות הנוף של כורסי .נרכב דרומה לאורך הכינרת
עד לצומת מעגן בו ניפנה מזרחה לאורך הגבול עם ירדן עד "לחמת גדר" לסיום הרכיבה והצטרפות
למסלול הארוך לבילוי באתר.

מסלול ארוך:
התחלה :רמות.
סיום :חמת גדר.
מרחק 90 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 1250 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696760045 :
מפה:

מסלול קצר:
התחלה :תל סאקי
סיום :חמת גדר
מרחק 52 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 328 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696763927 :
מפה:

 21.3.18יום הרכיבה השלישי
צפון רמת הגולן קו התלים.
נצא ברכיבה (מסלול ארוך) מבית המלון ,נרכב צפונה לאורך הכנרת עד לצומת יהודייה שם נפנה מזרחה
ונטפס שוב לרמת הגולן דרך צומת קצרין דרום ,נעלה שוב דרך "חושנייה" לכביש  98בו נפנה הפעם
צפונה עד לישוב עין זיוון.

"חושנייה"

מקור השם חושניה אינו ידוע אך מוערך שהוא מגיע מהמילה ח'שן שמשמעה בערבית  -קשה וזאת על שם
האדמה הקשה והסלעית עליה בנוי הכפר .את הכפר איכלסו בעיקר בני העם הצ'רקסי אשר איכלסו את
רוב אזור קוניטרה ומרכז הגולן ,אחרי שבסביבות  1880הועתקו צ'רקסים רבים על ידי העות'מאנים לאזורי
הגבול כדי ליצור חוצץ ולמנוע את התפשטות הבדואים .הכפר יושב על דרך עתיקה שהובילה בין דמשק
לים התיכון ,בחלקו הדרומי של הכפר קיים תל שבו נמצאו שרידי חאן מהמאה ה 8-לספירה.

נמשיך ברכיבה כאשר משמאלנו לאורך כל המסלול ניתן יהיה לראות את קו התלים הגעשיים המאפיינים
את רמת הגולן ועל פיהם נקבע קו הגבול בהסכמי הפסקת האש של  1967המחזיקים עד היום.
קו התלים הישראלי הוא כינוי לרצף של הרי געש כבויים ברמת הגולן ,החל מהר רם בצפון ועד תל סאקי
בדרום .גובהם של הרי הגעש נע בין  594מ' מעל פני הים (תל סאקי) לבין  1,226מ' מעל פני הים (הר
ורדה) ,והם מתבלטים על פני הרמה השטוחה .מעבר לגבול עם סוריה ,ובמקביל לקו התלים הישראלי,
משתרע רצף דומה של הרי געש ,המכונה קו התלים הסורי.
לקו התלים משמעות אסטרטגית ,שכן הוא מהווה מחסום טבעי המקשה על מעבר כוחות צבא גדולים
לאורך צפון ומרכז רמת הגולן ,ובמקביל חולש על רמת הגולן הסורית .התלים נוצרו כתוצאה מלבה
שפרצה מסדקי משנה שבאו בעקבות השבר הסורי אפריקני.
מחקר שנערך העלה כדאיות כלכלית בהקמת טורבינות רוח בהיקף נרחב על אתרים שונים לאורך קו
התלים ,אך התנגדות מערכת הביטחון בשל טענות לשיבוש מערכות צבאיות אלקטרו-מגנטיות .מונעת את
הרחבת  2האתרים המפעילים כיום טורבינות רוח.

לאחר שנעבור את צומת עין זיוון נמשיך צפונה עד לפניה מערבה בין התלים אביטל ובנטל
ונחצה את הר הגעש הכבוי הנמצא בניהם .בהתאם ללוח הזמנים נטפס לנקודת נוף יפה
וגבוהה על הר הבנטל.

ממרום גולן נתחיל את גלישתנו הארוכה חזרה אל "בקעת הכינרות" ובית המלון .בתחילה
נרכב דרומה במגמת ירידה עד לבסיס נפח שם נפנה מערבה ונרד ירידה ארוכה וכייפית
לכיוון צומת בית המכס ואז לכיוון דרום דרך חד נס ופארק הירדן לצומת בית ציידא ,נשלים
את עיקוף הכינרת דרך צומת יהודיה וחזרה לבית המלון.

מסלול קצר:
נתחיל את היום בהקפצה לעין זיוון ומשם נתחיל את הרכיבה על תוואי המסלול הארוך ללא
הטיפוס להר הבנטל .בסוף היום תינתן אפשרות להקפצה חזרה למלון לקטע העלייה חזרה
לרמות.

מסלול ארוך:
התחלה :רמות.
סיום :רמות.
מרחק 96 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 1526 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696768469 :
מפה:

מסלול קצר:
התחלה :עין זיוון.
סיום :רמות.
מרחק 50 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 195 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696772966 :
מפה:

 22.3.18יום הרכיבה הרביעי
בקעת הירדן וכוכב הירדן.
נצא שתי הקבוצות ברכיבה מהמלון אל הכינרת ונפנה בפעם האחרונה לשנה זו לכיוון דרום לאורך
חופי האגם עד לצומת מעגן בו נפנה מזרחה ומיד דרומה בכבישים מתפתלים בין מטעי בננות
וחקלאות מקומית .בצומת מסדה נעלה על כביש  90ונרכב דרומה לאורך השבר ה"סורי אפריקאי"
ממזרח לישוב מנחמיה ניתן יהיה להבחין באתר נהריים.
נהריים הוא אתר בבקעת הירדן הגובל בין ישראל ,לבין ממלכת ירדן סמוך ליישוב מנחמיה ,שבו
שכן מפעל החשמל של חברת החשמל ,על גדות שני הנהרות (מכאן השם נהריים) נהר הירמוך ונהר
הירדן.
בקיץ  1927החלה הקמת תחנת הכוח ההידרואלקטרית "נהריים" אשר נבנתה ממזרח לנהר הירדן,
בקרוב לשפך נהר הירמוך לערוץ הירדן .תחנת הכוח "נהריים" נחנכה ב 9-ביוני  1932והייתה לתחנת
הכוח ההידרואלקטרית החדישה הראשונה במזרח התיכון .כושר הייצור של שלוש טורבינות המים
שבתחנה היה  18מגוואט ,פי חמישה לערך מכושר הייצור הכולל של תחנות הכוח הראשונות .הדבר
אפשר לחברת החשמל להיענות בהצלחה לביקוש מצד לקוחותיה ולצורכי הארץ המתפתחת.
החשמל שייצרה התחנה הוזרם לתל אביב ולחיפה ,בקווי מתח שהיוו את מוביל החשמל הראשי
של רשת החשמל הארצית באותם ימים .על שטחי קרקע קרובים ל"נהריים" ניטעו ,בהוראת פנחס
רוטנברג ,שדות חיטה ומטעי פירות בקנה מידה מסחרי וכן הוקמו שכונות מגורים לעובדי התחנה
ובני משפחותיהם.
ב 13-במרץ  1997ירה חייל ירדני ,על קבוצת ילדות תלמידות כיתות ז' וח' ,שהיו בטיול שנתי במקום.
החייל הרג שבע תלמידות ,ופצע שש אחרות ,מהן שתיים באופן קשה .במקום הוקם גלעד לזכר
הבנות שנרצחו ,הבנוי משבע תלוליות עפר המוקפות בדשא ,כשבכל תלולית מעוצב שמה של אחת
הבנות באמצעות פרחים.

בהמשך הרכיבה דרומה ניתן יהיה לרוכבי המסלול הארוך בלבד לטפס את אחד המעלות היפים
בארץ לכיוון כוכב הירדן לתצפית יפה על בקעת הירדן ולאתגר את רגלינו בפעם האחרונה לשנה זו.....

כוכב הירדן ידוע גם בשמות יפה נוף וכוכב הרוחות בעברית) כאוכב אל-הווא בערבית ושאטו בלוואר או
ּ
בקצה המזרחי של רמת יששכר (רמת כוכב),
קוקט בצרפתית( הוא גן לאומי ואתר ארכיאולוגי הממוקם
בשולי הגליל התחתון ,בין הכנרת לבית שאן .במקום שרידים ארכאולוגיים מתקופות שונות ,בהם חורבות
יישוב עברי קדום ,שרידיו של מבצר צלבני מפואר ושרידי יישוב ערבי .האתר ממוקם על פסגה שגובהה
 312מטרים מעל פני הים ,ושיפוליה המצוקים מתנשאים לגובה של  550מטרים מעל לבקעת הירדן
שפרושה לרגליה ממזרח

עוד מס' קטן של דיוושים לאורך כביש  90יביאו אותנו לקיבוץ חמדיה לטקס הסיום וארוחת הצהריים....
חיבוקים ,נשיקות וכפיים לכולם לפני פיזור לבתים ולהתראות לכולם בשנה הבא.....

מסלול ארוך:
התחלה :רמות.
סיום :ק .חמדיה.
מרחק 60 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 790 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696775096 :
מפה:

מסלול קצר:
התחלה :רמות.
סיום :ק .חמדיה.
מרחק 47 :ק"מ.
טיפוס מצטבר 291 :מ'.
קישורhttp://www.mapmyride.com/routes/view/1696776437 :
מפה:

