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מסלול טיול לאורחי "זהר בדשא" –אתר לינה כפרית קיבוץ דליה
עין דמומית
עין דמומית עין דמומית הוא מעיין שכבה הנובע כל השנה בחלקו המזרחי של "נחל שלף" הצפוני
מבין יובליו של נחל דליה .המעיין שימש בעבר כמעיין של הכפר הערבי "דלית א-רוחה" שמשוכות
הצבר ושרידי הבוסתנים עדיין נראים בסמוך לו .לימים שימש המעיין כמקור המים של קיבוץ רמות
מנשה לאחר עלייתו על הקרקע ,שרידים לכך הם צינור המים הקיים עד היום וממנו יוצאים המים
לבריכת עפר החפורה בתוך סבך הפטל העוטף את המקום .הדרך למקום עוברת בין השדות
הירוקים ,המטעים ,מרבדי הפריחה והשטחים הפתוחים שמצפון לקיבוץ דליה .המרחק קצר יחסית
וההליכה בדרכי עפר נוחות (כשניים שלושה ק"מ הליכה ,מותנה בפיתולים שתלכו)...
מפת התמצאות ומסלול טיול ( )0001111

עין דמומית

האקליפטוס
הענק

נקודת התחלה
(מגרש חניה תחתון של
מפעל ארד דליה )

מעבר הבקר בסוף
שדרת הברושים

תיאור המסלול  :נצא ממגרש החניה של מפעל "ארד" מגמת פנינו צפונה מימין לשדרת
הברושים .נחצה את יובל "נחל רון" נלך לאורכה של שדרת הברושים שמולנו
(הברושים לימיננו) עד סופה(כולל כל הפניות שלה) נעבור על מעבר בקר שבקצה
הברושים וכיוננו צפונה נמשיך עם הדרך היורדת לתוך ערוץ "נחל שלף" כשמימין לנו
"בריכות החמצון" (ראה מפת עזר) נגיע עד אפיק הנחל(סימון שבילים כחול) ונפנה
ימינה על דרך הג'יפים  ,אחרי כמאתיים מטר נראה בתוך האפיק עץ אקליפטוס ענק
נרד בזהירות אליו ונשב על שפת הפלג הזורם (הבאנו גבינות ויין? מקום יפה
לקפה )..לאחר שמיצינו נעלה חזרה לדרך ובמגמה מזרחה נגיע (אחרי כ 011 -מ')
למעבר ערוץ המוביל אותנו צפונה(שמאלה) עם חצייתו נעלה על משטח סלע נרחב
ואם נתקדם איתו צפון מערב ( 711מ')ונהיה שקטים נשמע את פכפוך זרימת המים
מהצינור .משם ניתן לשוב בדרך שהגענו בה ,או לצאת מזרחה ( 811מ') אל הכביש
המוביל חזרה לדליה(נקודה אפשרית לאיסוף ברכב ממתין)
טיול מהנה !

באדיבות רובי שי – מורה דרך  ,קיבוץ דליה.

