עץ המשאלות מכרכור
כל שנבקש לו יהי!

איך מגיעים?

הברקים כאותות מן האלים ,העלתה תופעה זו את חשיבותו של
האלון כעץ מקודש והפכה אותו ל”מלך העצים”.
מיתוסים רבים מיוחסים לעצי אלון .מסורת אחת ,למשל ,טוענת
שהאלון היה העץ הראשון שברא אלוהים ,ושפריו של עץ האלון
— הבלוט — היה מזונו הראשון של האדם.
ישנן עדויות היסטוריות לקיומו של יער אלונים גדול ,שהשתרע
מהגליל התחתון ועד נחל הירקון .מיער זה נותרו אך שרידים,
בצורת שמורות המקיפות את כרכור ,כגון :שמורת אלון ,אלוני
יצחק (יישוב ושמורה) ,ושמורת יער אלונה.
מתוך מאות סוגי אלונים הקיימים בעולם ,אפשר למצוא בישראל
 5סוגים בלבד :אלון מצוי ,אלון התבור ,אלון התולע ,אלון שסוע
ואלון חרמוני.
אלון המשאלות מכרכור הוא עץ בן מאות שנים .מתוך יער
האלונים שהשתרע בעבר באזור זה ,הוא היחיד ששרד בסביבתו,
כפי הנראה בשל הקדושה המיוחסת לו .הוא ניצב לו במלכותיות
על ראש הגבעה ,ולתוך גזעו החלול מכניסים המבקרים פתקים
עם משאלות עד עצם היום הזה.

פעילות רוחנית מתאימה
בישראל צומחים כמה וכמה עצי משאלות .בעבר ,היה אחד
הידועים שבהם עץ שיזף עתיק שצמח ביער נתניה ,הידוע
גם כחורשת הסרג’נטים .פעמים מספר נשרף העץ ,אך הוא
התחדש בכל פעם ,ורק הלך והעצים את הכוח המאגי שיוחס
לו .למרבה הצער ,לאחרונה נגדע העץ באכזריות בידי אלמוני,
שכנראה לא אהב את הפופולריות וההערצה שלהן זכה העץ.
יהי זכרו ברוך!
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עץ משאלות עתיק אחר ,אם כי ידוע פחות ,נמצא בכרכור .זהו
עץ אלון ,מסוג אלון התבור .עץ האלון נערץ בתרבויות רבות,
למשל אצל הקלטים ,תושביה הקדומים של בריטניה .נראה
שחלק מהסיבה לפולחן האלון נובע מן הממדים המרשימים
של העץ וכן מן הגיל המופלג שעצי האלון עשויים להגיע אליו.
ממדים אלה הם אולי הסיבה לכך שעצי אלון ,יותר מעצים
אחרים ,מושכים אליהם ברקים .היות שבעיני הקדמונים נתפסו

אתם מוזמנים לבקר את האלון העתיק ולבקש ממנו להגשים גם את המשאלה
שלכם .אם תרצו כתבו אותה על פתק ,ותחבו אותו לתוך גזע העץ (בלי לגרום
לו נזק ,כמובן) .אך אם תעדיפו ,תוכלו ללחוש את משאלתכם לעץ .העץ שמע
בקשות אינספור במהלך ימי חייו ,והיה עד לדרמות רבות שהתרחשו סביבו.
בביקורי האחרון ,למשל ,ראיתי שתי נערות מסתודדות תחת העץ .אולי הן קבעו
להיפגש שם כדי לעדכן זו את זו בסודות אינטימיים על אהבות ואכזבות .אני
משוכנע שלא מעט אנשים עשו זאת במרוצת מאות השנים שבהם גדל העץ על
הגבעה.
על פי העיקרון הרוחני ,האומר שיש לתת כדי לקבל ,נהוג להשאיר תשורה לעץ,
אם מבקשים ממנו משאלה .התשורה האהובה ביותר על עצים היא מי מעיין
טהורים .מים מינרליים מכל סוג יתאימו ,שכן מקורם במעיינות מובחרים.

מכביש ( 65חדרה-עפולה) פנו בצומת כרכור
אל תוך היישוב .סעו על דרך עירון ,המשיכו
ישר ועברו את הכיכר הראשונה ואחר את
הכיכר השנייה .בכיכר השלישית פנו ימינה
לדרך הבנים .בסוף הרחוב תגיעו לכיכר,
ובה פנו ימינה לרחוב קדמה ,ומיד שמאלה
— לרחוב נוגה .בכיכר הראשונה פנו שמאלה
לרחוב העלייה ,ובפנייה הראשונה ימינה לרחוב
ברקאי .סעו ברחוב ברקאי עד סופו ,שם
מתחילה דרך עפר כהמשך ישיר של הרחוב.
סעו על דרך העפר עד החממות ,שם התעקלו
איתה ימינה .אחרי כמה מאות מטרים תראו
את עץ האלון הבודד על הגבעה .תוכלו לחנות
בקרבתו.

שעות פתיחה:
פתוח בכל זמן .ללא תשלום.
דרגת קושי :קל.

