
 בין הברושים  לקראת שקיעה.... 

 רשמיי ביקור בפארק שרון והר הזבל .רשם דורון גיסין. 

 נשמע כמו לקוח מאיזה שיר מולדת שאת מילותיו שכח הזמן....

ואכן זו אותה מולדת שאני כאיש שראה כמעט הכול וחווה כמעט  
עצוב קמעה,  הכול , נושק לשמונה עשורים של חיי, ספקן, ציניקן, ו

להפתעתי   היום  חוויתי   .... פניה  את  שינתה  האהובה  שארצי  חש 
הבאים   לדורות  לי תקווה מחודשת בעתיד המצפה  משהו שהעניק 

 הזבל".   – אחריי.  ביקור חוויה ב "הר 

עת השמש של אוגוסט  מכינה את עצמה לטבילה מרעננת במימי  
ממקומות    הים, מתכנסים להם משפחות ,משפחות בוגרים נשים וטף,

ש ברזל  שערי  בין  עוברים   , שונים  ורקעים  בשקט  שונים  נפתחים 
שבחזיתו   מטופח  חנייה  מגרש  אל  ברכבו  אחד  כל  פניהם  ושמים 
משומשים   וחומרים  משאריות  עשויים  כולם   , עץ  וספסלי  סככה 

  - בשימוש חוזר , לא בשם הקמצנות והחסכנות , אלא בשם הרעיון ש
י" . המבקרים באתר  מתקבלים  הוא הזהב של  -"הזבל של האחר   

ערב  המשכיחה כמעט  -בבואם על ידי משב רוח מערבית של לפנות
מיד  את מעט ה"ניחוח" של המקום. צוות מדריכים מיומן  ממתין  

בהם   מצויים  שאנו  קורונה  ימי  במצוות  כאשר  הרישום    לבאים 
והנוכחות שמית ונבדקת,  איני יודע למי מגיעה התודה  על המחשבה  

יון  אך כאמור יבואו על הברכה ,   כל מדריך מכנס את קבוצתו  והרע 
ושם פעמיו להעפיל בנחת  ובלווי הסבר אל עבר שביל סלול הפונה  

שכאילו יצאו מתחת מכחולו  מערבה אל עבר שמיים אדומי שקיעה  
  . זקופי צמרת  צידי השביל מלווים אותנו ברושים  צייר ומשני  של 

ברושים שצמרתם  נעה קלות ברוח  עבורי ועבור דומיי התמונה של  
זו תמונה הלקוחה מילדותו    -הקלה וברקע נצבעים השמיים באדום   

של כל ילד שנולד כאן בארץ.  עוד בטרם אנו חשים בהשפעת העלייה  
כאילו להזכיר  שעלינו , נפרשים לעינינו נופיי המישור שמתחתינו ו

מכו שהיו  "רבותינו  על  ה"הגדה"  פסוקיי  את  המדריך  נסים  מצטט 



ברק  -ברק  והיו מספרים...... " ומראה לצופים היכן שכנה בני-בבני
גוריון שאורות מסלוליו  -התעופה בן-המקראית ומצביע לעבר שדה

תכולה פריחה  נושאי  בשיחים  מוקפים  הערב.  בדמדומי  -מנצנצים 
מחומשי ועלים  אברהם"  -לבנה  "שיח  את  מזהה  אני  אצבעות  

בכזה  כאן  והימצאו  מחיותו  מחשבה    ומתפעם  כאן  נראית  ריכוז. 
וטיפוח שאינם כה נפוצים  ותכנון מוקדמים וביצוע  מוקפד וניקיון  

במקומותינו. הנה אנו בלבו וכמעט בפסגתו  של ההר שכבר נשכח  
מתודעתנו ממה הוא עשוי  וכאן אנו מקבלים שעור קצר על הבעיות  
"פצצת   ו  הבריאותי  המפגע  את  להפוך  אותנו  שהביאו  והמעשים 

" של חירייה למקום בו אנו נמצאים היום.  טיפוס מתון במעלה  הריח  
השביל אל עבר המקום בו נצפית השמש כשהיא טובלת את גופה  
את   אחת  החופפות  מימדים  אדירות  עץ  פטריות  תחת  הים   במימי 
רעותה ומעניקות מצילן על המבקר בכל שעות היום.  זה הזמן וזה  

שים מטר מעל למישור  אל  ירידה מרום של שיהמקום להכין עצמנו ל
עששיות   היא.   בחשיכה  לא  דרכנו  אך  שבחנייה,  המכונית  עבר 
אנו   אין  כי  להבחין  נוכל  מזלנו  יתמזל  ואם  הקהל  בידי  מאירות 
הדיירים היחידים  ויש חיים על ההר.  עבורי ואני מקווה שגם הרבה  

הבלתי המפגש  "הר-אחרים  עם  פתח  -אמצעי  רק  הוא  הזבל"  
ומעשים   שכולו   שלמחשבה  הזה  הגדול  המפעל  ברקע  עומדים 

 .2020ציונות במיטבה בלי מרכאות. אוגוסט 


