דברים שנאמרו ונכתבו סביב מפגש היובל של גרעין דק"ל – נובמבר 2015
(כל הדברים המתפרסמים הם באישור הכותבים).

ברכת הקבוצה  -איציק שפר
דקל – יובל להקמה
גרעין דקל והנלווים אליו לא נרשם בתולדות דגניה כ"עוד גרעין נחל שנכנס ויצא באותו רצף".
נכון שזה היה אולי הגרעין הראשון שחרט את דגניה בשמו ,אבל לא היחיד שמטרתו היתה
להתערות ולשנות את הקבוץ.
דגניה של סוף  65היתה דגניה די בעייתית – בעיקר באספקט הכלכלי ,ולסייע ולהתערות בה לא
היו כה פשוטים .העובדה היא שדקל הוא זה שהשאיר אחריו את הגרעין הגדול ביותר של
חברים בדגניה ,שיחד עם בני הזוג ,אלה שהיו פה קדם ואלה שיובאו ,עבר לחזית הניהולית של
דגניה ולקח חלק במעבר הדורות בניהול שעבר על דגניה בסוף שנות ה .80
ראינו בשנים האחרונות שהקשר בין אלה שנשארו לאלה שהמשיכו ולדגניה כולה נמשך עד
היום.
וקצת במישור האישי :אמנם אני צעיר מרובכם בשנתיים או שלוש ,אבל בשנים האלה המרחק
בין גיל  16ל  +18וודאי לחיילים ,הינו די גדול .אם זאת ,מעבר למשפחת בוך שפתחה אצלנו
שוב "תרבות גליצאית" ,גרעין דקל היה בתוך הבית ,או אולי יותר נכון מחוץ לבית ,באין ספור
הערבים שרק רוחה של אמא נשבה בבית (וגם זה לפעמים בשריקה חפוזה) .אל דאגה – לא היינו
מסכנים....
אני לא זוכר את חלוקת הזמן המדויקת וחלוקת הכוחות בתקופה שמיד אחרי יוני  67כשמרבית
הגרעין עדיין היתה בבירנית אבל חלקו בדגניה .אבל אני יודע שלעצם קיום הגרעין ,והצורך
להמשיך את הטפול בחלקיו השונים ,היתה יד גדולה בחזרתה של אמא לתיפקוד תובעני כ"כ
מהר ,מה שמבחינתי היה קרש הצלה לפתיחת חלונות והכנסת אויר הקיץ והסתיו הקשים של 67
הביתה.
אז נחזור לדגניה – זו שקראה לכם אז ומדברת איתנו היום ,זו שעקבות רבים של דקל זרועים
בה ,ובגלל כל אלה אתם כל כך שזורים בחיינו – אז ועכשיו.
אז לאלה שהיו ולאלה שהינם – תודה מחברי דגניה  -מאלה שהיו ומאלה שהינם.
דגניה 21.11.15

"עכשיו כבר מותר לגלות"
במסגרת שהייתנו בבירנית פנה אלי יום אחד מוזי שהיה אחראי על גן הירק בזו הלשון" :אנדי,
מחר אני נוסע לתל אביב מסיבות רפואיות ואבקש ממך להיות אחראי על גן הירק עד שאחזור
למחרת .במיוחד הקפד על נבטי האבטיחים" .בתחילה נמלאתי גאווה על האמון שמוזי נתן בי ,אך
משהצצתי בבוקרו של יום המחרת במצבת "סידור העבודה " שנתלתה בחדר האוכל חשכו פני.
מסתבר ששתי חברות שובצו יחד עמי לעבודה בגן הירק .התוכנית המקורית הייתה למצוא תלם
במקשת האבטיחים להישכב בו פרקדן ולהעביר  8שעות בתנוחה נינוחה עפ"י משנתו של דני

רון .אולם עתה כששתי חברות מצטרפות אלי עלי למצוא להן תעסוקה במסגרת תפקידי כמרכז
גן הירק הזמני .אם זכרוני אינו בוגד בי ,כשיוצאים מחלקו האחורי של חדר האוכל מצד שמאל
היתה ממלכתו של משה'לה האווזיה בה ניסו על פי הנחיות של משרד החקלאות ושל סוסו של
שלום עליכם לגדל אווזים בהאכלה חד שבועית .ליד האווזייה שכן הגנרטור ממלכתם של איצלה
וזליג שבגלל הרעמים והנהמות שהוא השמיע שהגיעו עד פאתי בירות איצלה וזליג מדברים עד
היום בקול רם .גן הירק שכן מימין לחדר האוכל וסליחה על נקודות הציון הלא מקצועיות שכן
דומני שהוא היה דרום מערבית לחדר האוכל .מכל מקום שלושתנו צעדנו עם עלות השחר
כשמעדרים על כתפינו לכיוון גן הירק כשהידע שלי בגידולי שדה שואף לטמפרטורה שסררה
בבירנית בבוקרו של יום .משהגענו למיקשת האבטיחים נגלו לעיני שורות של נבטים קטנים עם
גבעול באורך של כ  10ס"מ עם  3עלים מדולדלים .סביב צמח מסכן זה ננעצו  3יתדות ועל גביהן
הולבשה שקית פלסטיק בגובה  15ס"מ שנועדה להגן על נבטי האבטיחים מהקרה של בירנית.
נעצתי מבט מלא טוגה בגן וחשבתי על היועץ רב הידע ממשרד החקלאות שהמליץ לגדל
אבטיחים בבירנית בעונת הקרחונים .זה בערך כמו לגדל בדגניה דובי קוטב .אבל הבעיה של
תעסוקה לחברות עדין לא נפתרה מהרהורים אלו .לפתע צץ בי רעיון זדוני או הברקה גאונית
תלוי איך תפרשו את המשך הסיפור והודעתי לחברות שמוזי ביקש ממני להפוך את שקיות
הפלסטיק .כלומר יש להסיר בעדינות כל שקית מ 3היתדות ולהפכה כך שהחלק החיצוני יהפוך
לפנימי והפנימי לחיצוני לבסוף יש להדק השקית לאדמה על ידי כסויה בגושי אדמה טריים .מובן
שהשתים נרתמו לעבודה במלוא המרץ ואנוכי כמרכז גן הירק הזמני פיקחתי על העבודה תוך
נתינת הערות מקצועיות .למען האמת רק עתה בחלוף  8שעות עבודה ו  49שנה אני מעז לגלות
את מעללי .במידה ושתי החברות נמצאות עמנו כאן אנא סלחו לי על משובת הנעורים שכה
אפיינה אותי באותם הימים.
שלכם אנדי

ברכת איני
לחברי דק"ל ומשפחותיהם שבת שלום וברוכים הבאים,
בספר דברים כתוב" :אלוהיך מביאך אל ארץ טובה ,ארץ נחלי מים – עיינות ותהומות – יוצאים
בבקעה ובהר .ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ,ארץ זית שמן ודבש.
הדבש המוזכר בפסוק משמעו – תמר – דקל ,ממנו מפיקים דבש דקלים.
אלה הם שבעת המינים בהם השתבחה הארץ.

ספרות ההלכה המוסלמית הגדילה לעשות וחכמים דרשו על הפסוק הקוראאני :ואלוהיך יברא
את אשר יחפוץ ומהם יבחר"...
מבין כל ברואיו קבע האלוהים את הנבחר שבהם ואותו העלה ורומם:
 מבין בני האדם בחר אלוהים את הנביא לעמוד מעל כולם
 מבין הבקעות והעמקים שברא ,בחר האלוהים את בקעת מכה ומדינה – כחשובות מכל
הבקעות
 מבין החדשים העדיף אלוהים את חודש רמצ'אן בו הוריד אלוהים את הקוראאן
 ומבין כל הצמחים רומם אלוהים את עץ הדקל והרעיף עליו את ברכותיו וכך הפך הדקל
בפי המאמינים ,לסמל הברכה והיופי.
לפני חמישים שנה דגניה קראה לכם ומשנעניתם התברכנו בחמישה חוטרים מן הדקל,
חוטרים שנקלטו באדמת דגניה ,פרחו ,שגשגו והניבו פרי מגדים ,ועל כן תודה והיו ברוכים.
שבת  21בנובמבר

עידן התמימות

כאשר אני בא לברך את חברות וחברי הגרעין ,במלאת לו חמישים שנה ,רוצה אני להתחיל ולספר סיפור שארע
כשבוע אחרי סיומה של מלחמת ששת הימים .
קבוצה של חיילים שסיימו השרות בבירנית ,קבלו יום חופש לפני השלב הבא בשירותם הצבאי .ללא מחשבות
רבות ,נסעו הם לחיפה ,שכרו רכב ומיהרו לדגניה כדי לאסוף את הבנות ולעלות לרמה הסורית המוכרת כיום
בשם רמת הגולן .מה חשיבות מצאו הם בעלייה ההיא לרמה ,במקום סתם לכייף כדרכם של בני עשרים ?
התשובה מאד ברורה ,הם מאד אהבו את דגניה ואת הנוף של עמק הירדן וחשוב היה להם לראות כיצד נראה
העמק על קיבוציו ,מצידו השני של הגבול .יש ,על כן למהר ולעלות לרמה כי ודאי ,עד חופשתנו הבאה
מהשרות הצבאי ,כבר תוחזר הרמה לסורים.
כל זה קרה לפני ארבעים ושמונה שנים ,אכן עידן התמימות !
אני קורא מתוך מצע גרעין דקל מיום כ' בניסן תשכ"ה " :הגרעין רואה אתגר מיוחד לעצמו בהשלמת אם
הקבוצות דגניה א'" ועוד " הגרעין יכבד את נטיותיהם של החברים כפרטים ויאפשר להם לפתחם כמידת
האפשר" .אני נזכר בויכוחים הרבים שנערכו במזכירות הגרעין היות ולא ידענו נטיותיו הפרטיות של מי יגברו על
אלה של חבריו בדרישה לעבוד ברפת .באותה תמימות ,חשבו המועמדים שללא הרפת ,חייהם אינם חיים.
עם אותה תמימות המשכנו לטירונות ,כאשר אימצנו אל לבנו שני חיילים ממוצא הודי שמצאנו מכורבלים
במחלקתנו .עד היום לא ברור לי מי היה התמים ,הם או אנחנו .גם את טרטורי התס"ח לקראת מצעד יום

העצמאות קיבלנו ברוח טובה ,כי זה מאד חשוב להראות ,קבל עולם ומלואו ,את כוחו ועוצמתו של צבאנו ,הכולל
את בני דקל.
וכך לאחר הכשרה שוב בדגניה ,עלינו עם תמימותנו אל גבול הצפון להיאחז בבירנית .אני רואה מול עיני את
בנות הגרעין ,עם הקוקו והסרפן הצבוע בחקי ,יושבות ושומרות בשער עם הצ'כי ביד .אם פעילות זו איננה
תמימות אז אמרו לי תמימות מהי ? להזכירכם שאלו היו הימים של ראשית הפיגועים מגבול הלבנון ,כדוגמת
אותו המטען במגרש הכדורגל של דובב .מול אויבינו עומדות בנות גרעין דקל והנשק בידיהן ! על כך נאמר:
"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"....
היה גם המון יופי באותה תמימות .היא זיווגה זוגות בתוך הגרעין וגם בני ובנות דגניה נהנו והפכו ,גם הם לזוגות
תמימים.
אכן היה מרגש לחיות באותה תמימות ולשאוף מניחוחה .האתגר של השלמת דגניה ,אם הקבוצות ,גם אם רובנו
לא עמדנו בהגשמתו ,עדיין הקשר הנפשי של כולנו למקום ולאנשיו מוכיחים עד כמה צדקנו אז בעת כתיבת מצע
הגרעין .אך חשוב לציין כאן שלמרות שחלקנו הגדול הפך לבורגנים בעיר השארנו בדגניה נציגות יקרה המבטאת
את אהבתנו למקום.
הרשו לי ,בנימה אישית ,להביט אחורה משלהי העשור השביעי לחיי ,אל אותם נערים ונערות בני הי"ח ,הצעירים
והיפים ,הרזים ובעלי הבלוריות שהיינו ,אך לפני חמישים שנה ולהיזכר בחלומות אותם חלמנו אז ,בשאיפות
שרצינו להגשים ובמטרות שהצבנו לעצמנו .כן ,חלמנו על הגשמה עצמית" ,חלמנו תינוקות" כדברי השיר
וחלמנו שנחיה במדינה נאורה ומתוקנת.
רובנו ילדים להורים ,אשר הגיעו ארצה מכל תפוצות הגולה ,כדי להקים כאן משהו חדש .להקים מדינה,בה יחיו
ילדיהם טוב יותר מחייהם הם ,שם בניכר .האם התגשם החלום הזה ? גם באותם ימים רחוקים היו קשיים
ומצוקות .כדרכם של צעירים ,לא שמנו אליהם את לבנו .נכון היום ,על סף הזקנה ,להתייחס גם לצבעים הפחות
במציאות של היום ,מציאות של לאומנות וגזענות גואים ,מציאות של זלזול
וורודים של אותם הימים .אולם
באחר ובשונה עד כדי הדחקתם ,מציאות שבה החזון העיקרי הוא שלנצח נאכל חרב במציאות זו נותרו לי ספקות
רבים ומסקנות קשות כתשובה לשאלה של הגשמת החלום.
לכן ,באירוע כה משמעותי וחגיגי כמפגשנו זה ,אני מעדיף לנדוד אחורה בעיקר אל הזיכרונות היפים של עידן
התמימות להתעטף בהם ולשכוח ,ולו לזמן מועט ,את ההווה על מצוקותיו.
כף גדול לראות את כולם  ,כף להרגיש את ההיענות של כל בנות ובני הגרעין למפגש ותודה רבה לכל אלה
שנטלו חלק במימושה וארגונה של פגישה זו.
ונאחל לכולנו בעלי וחסרי השיער שנפגש בעתיד ,כולנו בבריאות ובשמחה.
טוביה.

 50שנה להכרזת גרעין דק"ל
כשעליזה סטיגר הגתה את רעיון הכנס עלו בי הרהורים .כיצד זה יתכן שלאורך כמעט  70שנות חיינו כשאנו
עוברים מסגרות שונות כמו :גן ילדים ,ביה"ס עממי ,תיכון ,שרות בנח"ל ,לימודים אקדמאים ,השתלמויות
במסגרת העבודה ,ועבודה ארוכת שנים שתוציא אותנו בקרוב לפנסיה ,מכל שלל האנשים שפגשנו במסגרות אלו
דווקא מסגרת הגרעין בת  4השנים שהנה קצרה יחסית ,יצרה קשרים כה עבותים בן חבריה שאין להם אח ורע
במסגרות האחרות .אני אחדד את תמהתי שאנשים ששרתו בצה"ל במסגרות צבאיות גרידא הקשר בין חבריהם
מתפוגג עם השנים ואינו דומה לקשר שנוצר בין חברי גרעיני הנח"ל לדורותיהם .אני מבסס קביעה זו מבדיקה

שערכתי באינטרנט .כאשר הכנסתי כמילות מפתח "מפגש גרעין" ו "מפגש בוגרי יחידות צבאיות" ,במילות
המפתח "מפגש גרעין" צצו לנגד עיני עשרות כתבות על מפגשים הדומים לאירוע זה וב "מפגש בוגרי יחידות
צבאיות" מפגשים בודדים .כלומר גרעין דק"ל אינו יחיד סגולה .בכל הגרענים לדורותיהם המרקם שנוצר בין
חבריהם מאופין באחוות אחים קסומה שמימד הזמן אינו עומד לה לרועץ ואולי אף משבחה כיין.
ניסתי לנתח תופעה זו והגעתי למסקנה שיחוד מסגרת זו נובע מעצם השם נח"ל ומסמלו מגל וחרב .שימו לב
שבשם נח"ל נוער חלוצי לוחם המילה חלוצי קודמת ללוחם ובסמל המגל וחרב המגל נמצא בחזית התמונה
ומכסה את החרב הנמצאת בעורפו .מכאן משנקראנו לשרת את המולדת עשינו זאת מתוך ידיעה שחלוציות עולה
בחשיבותה על קנית כישורי לחימה והמגל המסמל את ערכי העבודה עולה בחשיבותו על החרב המיצגת כלי
מלחמה .אני כולל בחלוציות את התישבותינו בבירנית ,את הערבים הסוערים בהם דנו בצירופה של ישראל
השניה לשורותינו ,את ההוראה שנתנו בנות הגרעין בישובים הסמוכים לבירנית ואת ההדרכה בקני התנועה בה
עסקו שליחינו .המגל המסמל את העבודה חובק בתוכו את השתלבותינו בענפי החקלאות השונים .בטוחני שכל
אחד מאיתנו שחווה את העבודה הקשה במטעי הבננות לא היסס בהמשך דרכו להפשיל שרוולים ולהירתם לכל
עבודה מאומצת לה נדרש במקום עבודתו .יחד עם זאת לא בחלנו בשרות צבאי קשה והינו בקו החזית בהגנה על
ארצינו מני קו הצפון עד פאתי תעלת סואץ .השילוב הנפלא בין ערכים הומניטרים ושרות צבאי זהוא סודו של
הנח"ל שיצר קשרי אחוה ורעות נצחיים בין חברי הגרעין.
במסגרת עבודתי הרפואית עם בני נוער בגיל טרום-גיוס ,לבי נמלא גאוה שהמורשת של חלוציות ומגל לא תמה
עד היום .מיטב הנוער מתאחד בקומונות שמתנדבות לשנת שרות במסגרות של הדרכה בקני תנועה בפריפריה או
בלימוד שכבות נחשלות וממשיך לאחר מכן בשרות במסגרות צבאיות מרביתן קרביות .גם נוער זה נושא את
מורשת הנח"ל וממשיך את הגחלת של הקנית ערכי אנוש בשילוב עם משימות צבאיות .לבי נמלא לאחרונה
גאוה כשראתי תמונה בעיתון של חייל נח"ל העומד במחסום מושיט יד לשלום לילד פליסטינאי.

כאילו היה זה אתמול
בתום מפגש היובל לדק"ל השתבש שעון הזמן שברשותי .לפתע החלו מחוגי שעוני לנוע אחורה .נעמדתי
ברחבה היכן שבית הבד של דגניה והחנות עומדים וחיכתי לטרקטור עם הפלטפורמה שיקח אותי למטעי
הבננות .אחר כך נזכרתי שאין לי כובע טמבל ובלי סימן היכר זה מקומי בפלטפורמה לא מובטח
(לאור העובדה שבמרבית הצילומים מאותם הימים שמלי הציגה ,חבשנו בדבקות את כובע
הטמבל).

הלכתי לצריפים היכן שגרנו בשל"ת המוקדם בחיפוש אחר כובע הטמבל

אך לא מצאתי

לא אותו ולא אותם .שבתי לרחבה לחפש את הטרקטור אך אז סדרן העבודה שהגיעה לרחבה ומנה
את חברי הגרעין שהופיעו לעבודה בבננות טען שאחד חסר .שבתי לצריפים להעיר את דני רון .בשלב
זה הבחנתי שלבשתי את המכנסים הלא נכונות וחסרים לי המכנסים הקצרים

שהכיסים מבצבצים

בתחתיתם

מעבר לשולי המכנסים .גם כתמי הבננות נעדרו מהחולצה .הלכתי למכבסה שהייתה בסמוך

למקום המפגש לקבל את בגדי העבודה .לפתע הופיע הטרקטור עם הפלטפורמה וחבר המשק הביט
בי בחומרה וטען שאין לי כובע טמבל  ,שדני רון נעדר ושהכיסים לא מבצבצים מהמכנסים ושאני
מעכב אותם והשחר עוד מעט יפציע והשמש תקפח על ראשינו .מרוב בושה נדחפתי בין הדמיות שישבו
בשולי הפלטפורמה .אחד מהם שראה שאין לי כסוי ראש הוציא כובע צמר שקראנו לו "קוטר" וחבש
אותו לראשי חברו שם מין כפיה סביב ראשי והשלישי הלבישני בעוד שתי חולצות ומעיל ואח"כ אמרו לי
בתיאלנדית שאני לבוש למשעי וזכאי להצטרף אליהם לנסיעה המיוחלת.

כמעט ויצאנו לדרך אך אז

אמר לי חבר המשק ששכחתי לקחת את התרופות היומיות ושוב חל עיכוב שכן בשל"ת המוקדם לא
היה ארון תרופות במקלחת המשותפת.
את

רציתי שוב לצריפים נכנסתי למקלחת המשותפות לקחתי

התרופות מארון התרופות שלא היה וחזרתי לפלטפורמה .יצאנו לדרך ובסיבוב בצמח נרדמתי.

חלמתי ששני שועלים מזדנבים אחר הטרקטור ומתקרבים לרגלים שלי שביצבצו מהפלטפורמה .השניים
החלו לנעוץ שניהם ברגלי  .בשלב זה פניתי לאברהם רדליך שישב לידי בדרישה שיחזיר את השועלים
למעיל של אמא שלו .למזלי הדבר בוצע מידית ומשהתעוררתי הגענו למטע הבננות .אמרו לי אתה
הולך אחרי זאב .נמלאתי גאוה שכן זאב היה מרכז הענף .נכנסנו לשורת הבננות .בתחילה זאב
חתך אשכול אני קלטתי אותו בשתי ידי ומיד רצתי לפלטפורמה והגשתי את האשכול לסדרן האשכולות.
כשחזרתי לשורה היה כבר אשכול מונח על הקרקע ושוב רצתי לפלטפורמה אך כששבתי היו כבר
שני אשכולות על הקרקע ואת זאב לא ראיתי יותר .מספר אשכולות הבננות המונחות על הקרקע הלך
וטפח ולא ראיתי את קצה החלקה .בשלב זה לקחתי שני עלי בננות נשכבתי פרקדן בינהם ונרדמתי.
חלמתי שמרגו משמיעה באוזני את

הקונצ'רטי לחליל צד של מוצרט והתענגתי .כשהתעוררתי עמדו

זאב ,ביזון ואריש עם הסכין המתקפלת ,נעצו בי עיניהם

ופתחו וסגרו את הסכין הקופצת (הסכין

עמה חותכים את אשכולות הבננות) .הבנתי את הרמז וחזרתי לשורה לגמור את המטלה .בהפסקת
 10נזכרתי למה רציתי לחזור במנהרת הזמן למטע הבננות .מעולם! לאורך כמעט  70שנות ח י לא
טעמתי משקה כה טעים כמו המיץ הממותק והקריר שהובל בתרמוס מתכתי ענקי מהמטבח המשותף
בדגניה ישירות לצריף הפח שבמטע כשאליו מצטרפת חביתה שטוגנה ישירות במטבחון הצריף .לקקתי
את השפתיים וכשניחוח החביתה עדין אופף את נחירי לחצתי על שלט מכוניתי… ..שלכם אנדי

