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עמוד ענן  -רשימת אתרים
אתר מס'  :1מערה 1
נ.צ200048/735892 .
מערה
מקור :מטייל5
אתר מס'  :2חניון נחל אורן
נ.צ198423/735368 .
חניון גדול ובו תחנת מידע ,ברזים ,שולחנות
פיקניק,שטח למנגלים ולשינה ושירותים.
מין החניון ניתן לצאת למסלולים רבים כגון -מערת
אצבע ,עין הוד ,נחל אורן ,הר אורן ,מערות ישח,
שביל ישראל ועוד..
מקור :ארדgiljo,
אתר מס'  :3מערה 5
נ.צ197755/737559 .
צוק או מערה
מקור :מטייל5

נ.צ197924/735288 .
שלושה חדרים.
נושבה בתקופה הנאוליתית כולל שרידים נאטופים.
ממצאים מוסטיירים.
בגלל הדמיון לאצבע עם פרקים נגזר שם המערה.
מקור :שירין ב.י,מטייל5
אתר מס'  :7מערת אורן
נ.צ199508/733984 .
בכניסה למערה מתחם נאוליתי בנוי של  20בתים
עם שלדי אדם מכווצים תחת הריצוף.
ממצאים רבים השופכים אור על התקופה
המעניינת הזו שבה האדם החל להפוך מצייד לקט
לעובד אדמה במקביל.
ממצאים מן התקופה הנאטופית הכוללים  60שלדי
אדם בתנוחה מכווצת כולל מצבת קבורה
פרמטיבית.
חפצי אומנות רבים נמצאו כאן.
ממצאים מן התקופה הכבארית.
ממצאים מן התקופה הקדומה מכולם "התרבות
העתליתית".
מקור :שירין ב.י

אתר מס'  :4הכסא בכביש החוף
נ.צ195588/737576 .
על קטע ממצוק שנשאר לצד הכביש הוצב כסא
שנראה מרחוק וצופה אל הים לעיתים היו זוגות
מטפסים על הכסא ו"ישבו" עליו
הכסא הוצב לראשונה בזמן מלחמת לבנון
הראשונה נשרף לאחר מספר שנים ובמקומו

אתר מס'  :8מלון ניר עציון
נ.צ199717/733660 .
מלון בבעלות משק ניר עציון במקום  120חדרי
אירוח  ,בריכה מחוממת  ,הנוף לחוף הכרמל
מדהים ביופיו.
מקור :יוסיעדן

הוצבה דמות כסא בשני מימדים כך שמרחוק
נשמר הרושם הקודם

אתר מס'  :9ח'רבת חג'לה

מקור :גדיון

נ.צ199832/732420 .
שרידי כפר דרוזי עתיק בכרמל

אתר מס'  :5תל סחר-מגדים
נ.צ195432/736640 .
כנראה שפה שכנה "קרתא" הקדומה שמוזכרת
בשטחי ההתנחלות הישראלית.
המקום היה בשיאו כעיר סחר ימית פניקית
מבוצרת שננטשה במאה השלישית לפנה"ס מפני
כיבושו של אלכסנדר הגדול שעבר על דרך הים
דרומה למצרים.
בין הממצאים במקום מן התקופה הפרסית הממצא
הפניקי הוא הכי בולט.
מקבורות אפר פניקיות וכלים רבים שהם כלי ייבוא
אל מעבר לים מעידים הן על יושבי המקום
ותרבותם והן על משלוח ידם.
חלקים גדולים מן העיר נחשפו למרות שחלקה
המערבי נהרס עקב סלילת וחציבת כביש החוף
וחלקו המזרחי של התל הופרע ע"י פסי הרכת.
במקום ממצאי ישוב גם מתקופת הברונזה
המאוחרת שביניהם גם כלים שיובאו מעבר לים.
בתקופה הביזנטית בתחילת המאה הרביעית
במקום הייתה מצודת דרכם ומשמר ע"פ
הממצאים.
מוזכר ע"י הנוסע מבורדו כ"מוטאציו"-מקום
החלפת הסוסים.
המקום אינו מתוייר כלל.
מקור :שירין ב.י
אתר מס'  :6מערת אצבע

מקורsalehkhatib :
אתר מס'  :10דסטרוא-חרבת קרתה
נ.צ195232/734848 .
שמורת טבע קטנה שבמרכזה מצודה צלבנית
קטנה שלא נותר ממנה הרבה שהיא מראשוני
המצודות הצלבניות בארץ.
המצודה הוקמה בשנת -1103לאחר ששיירה
מלכותית הותקפה במקום ולכן הוחלט להקים כאן
נקודת שמירה צבאית נקראה "דסטרוא"-המעבר
החצוב.
חשיבות המיקום היא מפני שמצד מערב בין רכס
הכורכר שעליה מוקמת המצודה לבין הכרמל
ממזרח היו ביצות והמעבר היה מאוד צר.
מאוחר יותר בבניית מבצר עתלית ב-1228
המצודה שימשה כביצור קדמי בלבד.
ב -1230בעבות נפילת קיסריה והתקרבות
המוסלמים פונו לוחמי המצודה אל עתלית והמקום
פורק ע"י הצלבנים.
החציבה במקום מרשימה בעיקר החפיר ממזרח.
במקום יש נקודת תצפית נהדרת על עתלית
והסביבה.יש אפשרות לסיור מעגלי שחוזר אל
חניית הרכב ממזרח למצודה.
לאורך כל הרכס קיימות מחצבות קדומות מתקופות
שונות.
בביקור ב 2.5.09המקום מזוהם בלכלוך וצואה,
בעיקר בשטח החניון למטה.

מקור :שירין ב.י,פופשקו
אתר מס'  :11חניון לילה  -המקום של הד
נ.צ197856/733993 .
במקום נמצא בית מלאכה לפסלי עץ יפים .בעל
המקום ,תושב עין הוד מציע חינם זולה מוצלת עם
מקלחת שירותים ומקלחת במצב מעולה .בזולה-
כריות,מקום לאש ומקור מים .נמצא על שביל
ישראל!!
מקורidanba1 :
אתר מס'  :12תחנת דלק דור אלון עין כרמל
נ.צ196641/731480 .
מקום נוח ליציאה לרכיבה לסינגלי מיר"ב/עופר
מקורraz :

עדכוני מוקד טבע
נק'  :1רכס כרמיה
נ.צ199809/735705 .
שיפוצים בכביש  721בכרמל
שיפוצים מתבצעים במפרץ החניה של כביש ,721
הנפגש עם מסלול  ,4181היורד מחרבת רקית
ורכס כרמיה אל נחל אורן )מסלול (4183
לפיכך ,ניתן לטייל במסלול הארוך בלבד ,המסתיים
בחניון פתחת אורן ולא ניתן להגיע עם אוטבוסים
כדי לאסוף את המטיילים במחצית המסלול.
תאריך11:54:48 14/09/2009 :
כריתת עצים בכרמל
כריתת עצים באתרים הר אלון ,הר ערקן ,מערת
ישח ,רכס כרמיה ,חניון הר אלון ,חניון רקית ונחל /
מערת אורן .ניתן לטייל אך יש כלים כבדים באזור
תאריך16:25:52 08/02/2009 :
רכס כרמיה הודעות קבועות
סיכונים:מסלול מצוקי.משך הליכה 3-4 :שעות.
תאריך08:42:59 08/02/2009 :

החשכה ,קליטה-תקינה בפסגת הרכס ,מילוי מים
בחניון פתחת נחל אורן ,ציוד :פנסים למערה,
מדרגות סלע ומצוקים באזור מערת אצבע .בקטע
הסיבוב מהתצפית למערת אצבע יש להקפיד ללכת
על פי הסימון  -בקטע זה היו הרבה טעויות באיתור
המסלול.

תאריך09/03/2009 :
מקור :מוקד טבע  ,4282עדכונים בsms-
נק'  :4נחל בוסתן
נ.צ199226/734552 .
נחל בוסתן  -הודעות קבועות
דרגת קושי :בינוני ,אורך מסלול  3.5קמ ,זמן3 :
שעות ,עיתוי אחרון לכניסה  4שעות לפני החשכה,
קשר-אין לאורך כל המסלול ,מילוי מים בחניון
פתחת נחל אורן ,זהירות-קירבה לשטח אש ,סכנת
החלקה כאשר המסלול בוצי/גשום.
תאריך14:03:18 09/03/2009 :

מקור :מוקד טבע  ,4282עדכונים בsms-
מקור :מוקד טבע  ,4282עדכונים בsms-
נק'  :2נחל אורן
נ.צ199309/735605 .
עדכון זיהום נחל אורן
הזיהום בנחל אורן הסתיים עם זאת אין להיכנס
לעין אלון.
תאריך01/11/2009 :
שיפוצים בכביש  721בכרמל
שיפוצים מתבצעים במפרץ החניה של כביש ,721
הנפגש עם מסלול  ,4181היורד מחרבת רקית
ורכס כרמיה אל נחל אורן )מסלול (4183
לפיכך ,ניתן לטייל במסלול הארוך בלבד ,המסתיים
בחניון פתחת אורן ולא ניתן להגיע עם אוטבוסים
כדי לאסוף את המטיילים במחצית המסלול.
תאריך11:54:48 14/09/2009 :
נחל אורן  -הודעות קבועות
דרגת קושי :בינוני ,אורך מסלול  6קמ ,זמן4-5 :
שעות ,עיתוי אחרון לכניסה  6שעות לפני החשכה,
קשר לקוי לאורך המסלול,מילוי מים בחניון האגם
ובחניון פתחת נחל אורן ,חציית הכביש במחצבות
קדומים .סכנת החלקה בקטע המצוקי באזור
הצנירים.

תאריך13:54:54 09/03/2009 :
כריתת עצים בכרמל
כריתת עצים באתרים הר אלון ,הר ערקן ,מערת
ישח ,רכס כרמיה ,חניון הר אלון ,חניון רקית ונחל /
מערת אורן .ניתן לטייל אך יש כלים כבדים באזור
תאריך16:25:52 08/02/2009 :
מקור :מוקד טבע  ,4282עדכונים בsms-
נק'  :3רכס אצבע )מערה(
נ.צ198354/735373 .
רכס אצבע )מעגלי(  -הודעות קבועות
מסלול מעגלי ,דרגת קושי :קל ,אורך מסלול  2קמ,
זמן 3 :שעות ,עיתוי אחרון לכניסה  4שעות לפני

נק'  :5שמורת נחל מערות
נ.צ197503/730830 .
נחל מערות )מעגלי(  -הודעות קבועות
מסלול מעגלי ,דרגת קושי :בינוני ,זמן 3 :שעות,
עיתוי אחרון לכניסה  4שעות לפני החשכה ,קשר-
תקין ,מילוי מים בחניון נחל מערות ,מאושר מסלול
כחול  4271עד קו אורך  1483ומערבה בלבד,
זהירות קרבה לשטח אש.
תאריך09/03/2009 :
מקור :מוקד טבע  ,4282עדכונים בsms-

