
 26/6/2009 –רכיבת רכסים 

 

אז , התנדב להוציא טיול( והרציניים)לא אחד מהמובילים הוותיקים  אף, ההזמנה  MAIL-כפי שציינתי ב

. רכיבת אימון עם הרבה עליות ונפח –המטרה . באיזור הרי ירושלים( ולא טיול)התנדבתי להוביל רכיבה 

 ".רכסים"רכיבה שאוכל לספור במסגרת רכיבות ההכנה לחוצה ישראל 

השאירה ( 6:30)כנראה שהשעה המוקדמת  . מקום המפגש נקבע לחוות התבלינים בכניסה ליער קדושים

התחלה שאין קובה הודיע מייד ב(. שייקה ועזרא,  קובה)והגיעו רק החברה הותיקים , את החברה בבית

 .כך שידעתי שארכב לבד את מרבית הרכיבה, בכוונתו לרכוב את כל המסלול המתוכנן

והחלפנו אינפורמציה  XCרצי  2במפגש עם הכביש לצובה פגשתי . התחלנו בטיפוס איטי על השביל הכחול

. תו לגרמיןולהוריד או  Google Hearth -אחד החברה גם נתן לי טיפ כיצד לתכנן מסלול ב. לגבי הגרמין

 .ם הגיעו החברה ושם למעשה נפרדנו והמשכתי לבדבינתיי

במקום הגעתי . הגעתי לצובה ומשם נכנסתי מייד לשטח מתוך כוונה לרכוב על שביל ירוק עד עמק רפאים

מצאתי את . הר איתן ומשם לשביל האדום לסטףהעביר אותי דרך פסגת , לשביל יפיפה שטיפס בסיבוב

 .טיפוס איטי בחום אימים. הרים-ביש שמוביל מעין כרם לנסהדרך למטה והגעתי לכ

מכאן ירידה . מטר 999ם טיפסתי י את עצמי ואת הגרמין מראה שעד לשבנס הרים נחתי ושם גם צילמת

עד הרכב הספקתי . את הדרך חזרה ניחשתי והיגעתי למחסיה ומשם לחוות התבלינים. ארוכה לרכב

 ...ןמעניי –מטר טיפוס  280-לצבור עוד ב

 50-כ. דקות נטו 40שעות ו 3כ רכבתי "סה(. ארבע וחצי שעות ברוטו) 11:00הגעתי לרכב קצת לפני 

 .מטר 1280טיפסתי . מ"ק

 :הקלטת המסלול

http://connect.garmin.com/activity/7578939 

 

.בהר-מנוחה בבר  

http://connect.garmin.com/activity/7578939


 

 .שארבה לי בדרך שועליםהרחיק להקת  Free hub   -הרעש מה ...עליהםאין 

 

, מ"ק 33.7. מטר 999גובה מצטבר . בהר-אבל מראה את הסטטיסטיקות עד בר, תמונה לא מי יודע מה

 .מעלות ולח 33 -הטמפרטורה  . ש"קמ 12.1 –מהירות ממוצעת . שעות רכיבה נטו 2:46



 

אבל , אני סתם סבלתי. פיטר ודרור היו פורחים כאן –דרדרת מלא . בדרך למטה על השביל האדום

 .המחשבה שמתקרבים לרכב עודדה אותי

 

 .ברקע בית שמש. השביל


