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  דקות15 : זמן הגעה  

 שעה וחצי :זמן כללי 
 משפחתי : דרגת קושי 

 
  למסלולהגעה 

  מעלות –על כביש כרמיאל , שם נפנה ימינה לכיוון מעלות, נצא מהר חלוץ עד צומת לבון
יש מספר אל תחילת המסלול נגיע מכב,  תפן נמשיך על הכביש למעלותהאחרי שנעבור באזור התעשיי) 854 (

. נחנה בחנייה מאולתרת בצד הדרך. מדרום לצומת הפנייה לכפר ורדים  מטר200-כ, מעלות-תפן-כרמיאל, 854
 כאן מתחיל NORMAN'S :הבאים מכיוון מעלות בולט סלע שעליו ריבוע צבוע בירוק וכתובת צהובה אל מול

 .וכאן נשאיר את הרכב, ומסתיים מסלול ההליכה
  

 המסלול
 בין, בתוך החורש.  מטרים נראה משמאלנו גבעה ועליה חורש סבוך50-לאחר כ.  מעט בשבילמהחנייה נעלה

  מטרים מן60-במרחק כ.  ציורי ורדים על הסלעים-נלך בעקבות הסימון של נורמן . עובר שביל נורמן, העצים
במקום  בדיוק. ליואנו נבחר בשמא, השביל הימני מוביל לכפר ורדים אשר מאחורינו. הרכב נגיע לצומת שבילים

, מאורה לפניכם יתגלה מין מבנה דמוי. כמעט בגובה הקרקע, הביטו למטה, שבו חודר השביל אל עובי החורש
 ...ונדמה כאילו עוד רגע יצא משם דוב, קיר אבנים קטנטן מהצד, ענפים סוככים עליו ממעל

שכיוונו  ונמשיך לפסוע בשביל, להבנחר בפנייה שמא. ומגיע שוב לצומת שבילים, השביל עולה מעט בין העצים
, מחילות מלא, מבותר בסדקים, לאחר דקות ספורות של הליכה יתרומם מימיננו סלע ענק. ממערב למזרח

. בוערות שצבעם האדום נראה כלהבות אש, פה ושם נפגוש בעץ קטלב רב גזעים. מעברים וחורי המסה
נבנו  שהוטו בחורף השלג הגדול והרבה דמיוןענפים ,  תוך ניצול יפהפה של אבן מקומית-משמאל לסלע 

 הם מרצפות את השביל אבניםיבינ". מנהרת שבעת הגמדים"ו" ביתו של מיץ פטל", "ביתה של שלגיה"
 של הקוסם מארץ" שביל האבנים הצהובות"זהו : והלא כבר אמרנו, צבועות בצהוב עדין, שטוחות, רבועות

זהו  .שכבל מתכת נכרך סביבם, מדים נבחין בגוש גזעים דקיםבין ביתו של מיץ פטל למנהרת שבעת הג. עוץ
" הנוסטלגיה עץ"צמוד ל. גזע לקוחים מארץ רחוקה-למי שמבקש לדמיין במקום עצי ענק עבי, "עץ הנוסטלגיה"

ואם תשבו בו  ,"ביתו של בן"זה . כדאי מאוד להתכופף ולהיכנס אליו. מבנה אבן מסוכך בענפים, ומאחוריו
, תחנתנו הבאה ,"למצפה רון ארד" מנהרת שבעת הגמדים"בין . להניח שתחושו את שלוותומספר דקות יש 

.  נמשיך עם השביל מזרחה .ונוכל לשוב אליהן בהמשך,  מדרגות סלע70-חוצות את השביל למעלה ולמטה כ
 פנו אל נורמן ילדים, לאחר שהמצפה נקרא בשמו של רון". מצפה רון ארד"משמאלנו 

? חדשס אולי נבנה לרון מטו, אם ממילא אפשר ליצור כאן כל מה שבדמיון :ת היצירה וביקשושסייעו לו במלאכ
יש כאן  דומה שלכולם, כן". כיכר דיזנגוף"השביל ממשיך ל. הביטו על הקרקע וחפשו בה את המטוס: וכך עשו

אורכת  "אוהביםשביל ה"ההליכה ב. נוכל לבחור ולרדת בו. הטבעתי" שביל האוהבים"מכאן יוצא . יצוג הולם
ומתחבר  וחוזר, לאחר מכן השביל מטפס: בתחילה יורדים עם שביל המתפתל בין עצי החורש. כרבע שעה

לאחר . מלמעלה העצים גבוהים והנוף נפתח. כאן כדאי לעלות במדרגות הבנויות בסלע. בדיוק בגרם המדרגות
 שבימים עברו מילאו בו, נמצא כאן כבשן סיד עתיק. נגיע אל סופה, דקות ספורות של עלייה

 מכאן נפנה ימינה. וזה שימש לבנייה, הבעירה הממושכת הפכה את הגיר לסיד. אבני גיר עם חומר בעירה
 ,הנוף מרהיב. שקודם הלכנו תחתיו, כעת חולף נתיב ההליכה מעל אותו סלע ענק. בשביל המסומן) מערבה(

 . עצי החורש כאן נמוכים ונראים לא מפותחים.ויופיו של הסלע מלמעלה אינו נופל מזה שבו חזינו מלמטה
כך נלך עד אשר  .וידועות כחובבות אכילת עצי החורש, המגיעות לאזור זה עם רועיהן, אחראיות לכך עיזים

  .ונשוב אל הרכב נרד בשביל. שבו כבר היינו, והשביל יוביל אותנו חזרה לצומת השבילים, נסגור מעגל
 .חובבי קריאה מוזמנים להביא ספר אהוב.  אוכל למסלול עצמורצוי לא להביא. מי שתייה: ציוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


