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אל הברוש בנחל דליה
ברכב המשפחה :
נגיע לשער הכניסה לקיבוץ רמות מנשה  .ניכנס לקיבוץ כ  011מ' אחרי השער ונפנה שמאלה בדרך
היורדת ל "חוות דובי" (חוות רכיבה על סוסים ופעילויות ייחודיות בסגנון המערב הפרוע) נחלוף על פני
שער החווה וניסע בדרך כורכר לבנה (חלק מדרך "פארק רמת מנשה") אחרי כ  011מ' בערוצו של נחל
שלף( שהוא אחד מיובלי "שמורת נחל דליה ויובליו " )משמאלנו נראה את מי "עין מחוללים" בין עצי
הצפצפה ,ערבות הנחלים והאקליפטוסים .נמשיך על תוואי הדרך המוסדרת (עבירה לכל רכב למעט
בשטפונות ,זהירות  ,יש כאלה בחורף ! ) עד למפגש הדרך עם תוואי כביש  , 6וערוץ נחל שלף מכאן
עלינו להמשיך עוד  011מ' ולהגיע לגשר אירי ( משטח בטון המאפשר נסיעה גם במקרה של זרימת מים
על הדרך ) משמאלנו מתקן של מקורות – צינורות גדולים ומוקפים בגדר  ,בחורף נשאיר כאן את הרכב
(במקום בטוח בצד הדרך ) ונצא להליכה רגלית נינוחה לאורכו של אפיק נחל הדליה ובכיוון הזרימה
(מערבה) אחרי  011מטר נגיע לברוש המפורסם .בקיץ ניתן להגיע גם עם רכב בנסיעה זהירה על הדרך
המסתעפת מערבה מהנקודה שאליה הגענו (מתקן מקורות )
מסלול הליכה רגלי (מקיבוץ דליה) :נצא מהשער המערבי של הקיבוץ (אחרי בית העלמין –שער מוט)
נמשיך משמאל ליער האורנים עד למעבר מוסדר בגדר הבקר ( 001מטר) מיד עאחרי מעבר הבקר נלך
על דרך הג'יפים כשפנינו מערבה ובמקביל לדרך "פארק רמת מנשה"  -הלבנה  ,שהולכת לרגלי
הגבעות(מצפון) עליהן אנחנו צועדים  ,בהמשך הדרך נעבור מבנה בטון קטן (שימש לאיחסון חומרי הנפץ
במהלך הכריה של "מנהרת מנשה – מוביל המים הארצי) נמשיך על גב הרכס מערבה ואחרי כ 011
מטר נגיע לגדר בקר  ,לפני הגדר (מימין לה ועל הדרך הג'יפים)) נפנה ונרד לכיוון ערוץ נחל שלף
(ממולנו בערוץ הנחל נראה קבוצת איקליפטוסים יפי צמרת (בחורף מים זורמים בקיץ פינת צל מהשמש
הקופחת ) משמאלנו שדרת ברושים יפהפיה נפנה ונלך לאורכה (עדיף מצד דרום שלה  ...בעונת הפריחה
מדהים !) עד שנגיע למפגש הערוץ עם תוואי כביש  6ו"דרך פארק רמת מנשה" נעבור מתחת לגשר
ונמשיך לאורך האפיק בדרך הג'יפים  ,בנקודה בה נגיע ל  Tבין שיחי הפטל נלך שמאלה עד למפגש
מחודש עם דרך הפארק  ,נעבור את הגשר האירי (זהירות בשטפון!) ומייד אחריו נפנה ימינה (מול מתקן
מקורות ) ופנינו מערבה מכאן כבר ניתן לראות במרחק  011מטר את הברוש אליו הלכנו  ,אחרי הביקור
אצל הברוש כדאי לבחור מסלול חזרה מקביל וקצת שונה מזה שבאנו בו ...אפשר לחזור על "דרך
הפארק" עד עין מחוללים  ,לחצות את הערוץ (מים כל השנה !) ולעלות חזרה לקיבוץ דליה.
הערה  :מסלולים אלה הם הקצרים ביותר ברגל או ברכב המשפחה  ,לאלה שאינם חוששים מטעות
ומוכנים קצת ל"הסתובב" ,מוממלץ מאד לא לחזור באותה הדרך ולראות גם נקודות חדשות בשבילים .עם
הרכב ניתן להמשיך לגבעת הרקפות ע"י גלעד(שילוט על דרך הפארק) או לצאת בגבעת נילי (לכביש
המוביל לבנימינה) אם נמשיך וניסע דרומה כ  0ק"מ על דרך הפארק .

בהצלחה ! וטיול נעים.

