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מסלול רגלי יציאה מאתר הלינה וחזרה אליו:
"נחל דליה מתחת לאף" -פרטים במשרד

מסלול נסיעה עם רכבי המשפחה:
"יער הקיבוצים" – אנדרטת הזיכרון לחללי ההתיישבות העובדת  -נסיעה על הכביש לכיוון משמר העמק(דרך
הכניסה לעין השופט)  033מטר לפני הכניסה לג'וערה (מצד ימין של הכביש) תראו שילוט "יער הקיבוצים" ,מטווח
מגידו ועוד ..זו דרך "פארק רמת מנשה" שניתן לנסוע בה לכל אורכה עם רכבי המשפחה בנחת ,הדרך עוברת בין
יערות ירוקים ומשטחי ירק נפלאים ,עם פריחות של כרכומים הצובעים בלבן את כתמי הירוק ...לפי השילוט,
מומלץ לעלות לפי השלט "בית ראש" ולעשות למעלה מסלול מעגלי בנקודת תצפית ייחודית של  063מעלות.
תמשיכו אל אנדרטת חללי התנועה הקיבוצית לפי השילוט ,בדרך חזרה ניתן לחזור באותה דרך שבאתם ,או
להרחיב את הטיול ולחזור לפי השילוט "גבעת הרקפות " – גלעד ,משם על הכביש חזרה לדליה .תיקחו איתכם
נישנושים ומיים ותוכלו גם לבלות לאורה של השמש בכל מקום שיקסים אותכם...

מסלול נסיעה משולב עם הליכה
נסיעה עם רכבי המשפחה ל"מחלף אליקים" אחרי  053מטר מהמחלף לכיוון דלית אל כרמל ירידה מהכביש ימינה
(ממש לפני מתחם תחנת הדלק) ונסיעה על דרך כורכר נוחה ומוסדרת לכיוון חורבת חרמש" -אחרי כמה מאות
מטר (כל הזמן על הדרך )..עץ זית יפה בצומת דרכים ובצמוד אליו שניים שלושה ברושים .במקום זה מחנים את
הרכב ויוצאים לסיר רגלי לפי שילוט במקום(צד ימין של הדרך) "שביל הרקפות" ע"ש יוסי יפה ,המסלול מסומן
וברור להולכי רגל ומוביל את המטיילים בין ערכי נוף וטבע(יער מעורב עם עצים ארץ ישראלים ,פריחות בשולי
השב יל מתחם מערות קבורה שומרוניות מתקופת בית שני .שביל זה מאפשר מסלול ארוך עד נקודה קסומה
הנקראת "מצפור המוחרקה" עם תצפית על יקנעם ועמק יזרעאל(לא מדובר במנזר המוחרקה שגם אליו אפשר
לנסוע במסגרת ביקור באזור דלית אל כרמל )...ומהתצפית לרדת דרך שביל מסומן חזרה לרכב ,אם לא מעונינים
בכל המסלול (ובעליה שהוא עולה בה) ניתן לחזור לרכב ברגע ששביל ההליכה חוצה את הדרך שעליה השארתם
מאחור את הרכב(.גם שביל זה ניתן למצוא באינטרנט תחת הכיתוב "חורבת חרמש") .

מסלול משולב נוסף
נחל השופט ,עמק השלום ,חניוני הר גחר  -באינטרנט יש מסלול מפורט ,נחל השופט -עמק השלום חניוני הר
גחר)
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