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החיים
כושר צמיחה ועמידות גבוהה בתנאים קשים הן 

התכונות שהפכו את עץ הבזיל של חברת "חישתיל" 

לכוכב בינלאומי. אלה גם התכונות שאפשרו 

ליחזקאל דגן לשרוד את השואה ולייסד על מפית 

במסעדה אימפריה של חקלאות, כשהוא דבק בשיטות 

גידול שאיש לא רצה להאמין בהן. עכשיו התוצרת 

שלו כובשת עוד ועוד מדינות, אבל דגן משוכנע שגם 

היום משרד החקלאות היה מתנער מהרעיונות שלו

 
אלישיב רייכנר | צילום: אריק סולטן
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שבילים עוקפי BDS. קריאה להחרמת ישראל

שרות חקלאים ומגדלים מכל רחבי ע
העולם המתינו בדריכות להכרזת הזוכה 

בפרס הראשון על חדשנות בתערוכת 
IPM. מדובר בתואר מכובד ביותר, שכן 

IPM, המתקיימת מדי שנה בעיר אסן 
שבגרמניה, נחשבת לתערוכה המובילה 

בעולם לצמחי גינון, נוי ותבלין. כשמסרו השופטים 
את החלטתם, התברר שלראשונה הוענק הפרס לפיתוח 

ישראלי: עץ הבזיל של חברת "חישתיל", שנחשבת 
לאימפריה בינלאומית בתחום השתלנות.

אחד העיתונאים שנכחו במקום ניגש אל מנכ"ל 
החברה, עמית דגן, וביקש לראיין אותו. תשובתו של 
המנכ"ל הייתה "לא אותי אתם צריכים לראיין, אלא 

את אבא שלי". העיתונאי פנה לאב, יחזקאל דגן, וביקש 
לשמוע ממנו על החברה, אך הלה הקדים ואמר לו בדרכו 

הישירה: "אני לא יודע מה סבא שלך עשה באותה תקופה, 
אבל בבית החולים של העיר הזאת לא נתנו לאמא 

שלי ללדת אותי על מיטה. זרקו אותה לחדר הכביסה 
המלוכלכת של בית החולים, ולאחר הלידה הרופאים 

רצו לזרוק אותי לאשפה. ניצלתי רק בזכות טוב הלב של 
מיילדת אלמונית ובזכות הנחישות של אמא, שהצליחה 

להוציא אותי מפה ולהסתלק מהרשע שלכם".
שתיים מתכונות עץ הבזיל של חישתיל הן כושר 

צמיחה ועמידות גבוהה בתנאים קשים. כששומעים את 
סיפורו האישי של יחזקאל דגן, מייסד חישתיל וכיום יו"ר 
מועצת המנהלים שלה, קשה שלא לחשוב על הדמיון בינו 
לבין העץ הזה. עבורו הזכייה בפרס, בשנה שעברה, הייתה 
לא רק הישג מקצועי, אלא גם סגירת מעגל וניצחון אישי 
גדול. 78 שנה לאחר שכמעט השליכו אותו לאשפה באסן, 

הוא שב לעיר הזו בראש מורם. "עד היום אני לא קונה 
מוצרים מתוצרת גרמניה", משחזר דגן את הדברים שאמר 
לאותו עיתונאי, "אבל אני כן מוכר לגרמניה, כי זה מועיל 

למדינה שלי".

בזכות רחל הקדושה
יחזקאל דגן נולד באפריל 1937, בן לשמואל ורחל 

הקהל, אח צעיר לאריה בן ה־6. את לידתו בגרמניה ארבע 
שנים לאחר עליית היטלר לשלטון, הוא מגדיר כ"חוסר 

אחריות". מכיוון ששמואל הקהל וארבעת אחיו פעלו 

בשנות טרום־הרייך לפיזור הפגנות של המפלגה הנאצית, 
הם הפכו למבוקשים מיד עם מינויו של היטלר לקאנצלר. 

כצעד ראשון החליפו האב ואחיו את שם משפחתם ל־
Degen, שפירושו בגרמנית פגיון. שנים לאחר מכן, 

בישראל, הפך Degen לָדָגן, שם ההולם היטב את מי 
שעוסק כל חייו בחקלאות. 

ב־1938 ברח שמואל דגן מגרמניה לאיטליה, בעוד 
רחל ושני הילדים נשארו בינתיים מאחור. "אמא לא עזבה 

משתי סיבות", אומר בנו. "היא לא הצליחה למכור את 
העסקים שהיו למשפחה, וגם לא כל כך היה לה לאן לברוח. 
הוריה התגוררו בפולין, אך אמא ידעה שזו לא אלטרנטיבה, 

ולמדינה מערבית יותר לא היו לה הרשאות כניסה". 
לאחר שפרצה המלחמה, השיגה רחל עבור בני משפחתה 

שבפולין רישיונות מעבר ליפן. היא השאירה את ילדיה 
אצל מטפלת וחצתה לבדה את הקווים הגרמניים והרוסיים 

כדי להביא להוריה את הרישיונות. מסירות הנפש הזאת לא 
הועילה: רב העיירה שבה התגוררו בני המשפחה הורה להם 

שלא לעזוב את פולין, ובסופו של דבר הם נשרפו למוות 
יחד איתו בבית הכנסת של העיירה. 

רחל בינתיים חצתה שוב את הקווים, חזרה לילדיה 
בגרמניה, ולבסוף הצליחה למכור את נכסי המשפחה. זמן 

קצר לאחר מכן ניגש אליה אחד משכניה, קצין אס־אס, 
וסיפר שקיבל הוראה לעצור אותה. הוא האיץ בה להימלט 

מהעיר, ורחל לקחה את ילדיה ומיהרה לעזוב את הבית 
לכיוון תחנת הרכבת. חלק ממטבעות הזהב שקיבלה 

במכירת הרכוש היא הדביקה במקומות מוצנעים על גופם 
של הילדים, ויחזקאל דגן מחזיק עד היום 

בביתו אחדים מאותם מטבעות. 
שלושת בני המשפחה עלו על רכבת 

שיצאה מגרמניה לכיוון איטליה דרך 
שווייץ. כשהגיעו לגבול הגרמני, סירבו 
השוויצרים לתת להם להמשיך בנסיעה, 

מחשש שיירדו בשווייץ ולא ימשיכו 
לאיטליה. האם סירבה בכל תוקף לחזור 
לגרמניה, והחלה מהומה שהסתיימה רק 
כשאחד הנוסעים האיטלקים לקח חסות 
על השלושה והתחייב לדאוג לכך שהם 
יירדו יחד איתו באיטליה. גם כשהגיעו 
ליעד המשיך עמיתם לנסיעה לפרוש 

השפה נמחקה
כשהצבא הגרמני נסוג מהאזור, הגיעה משפחת דגן 
למחנה עקורים בדרום איטליה, ולאחר תקופת המתנה 

עלתה על אונייה שהפליגה בצורה בלתי־לגאלית לארץ 
ישראל. הם נתפסו על ידי הבריטים ונכלאו בעתלית, 

אך הצליחו להיחלץ משם בסיוע אחיו של שמואל, שכבר 
היה בארץ. 

בגיל שמונה חזר יחזקאל - שבתעודת הלידה 
הגרמנית שלו נקרא היינריש, ובאיטליה הסתובב תחת 

השם אנצו - לשמו היהודי. "הקליטה בארץ הייתה קשה", 
הוא מספר. "הילדים היו רצים אחרינו ברחוב וקוראים לנו 
סבונים. בשלב מסוים החלטתי שאני סוגר מגירות ושאין 

יותר עבר. גזלו, גנבו ושדדו לי אותו. למרות שידעתי 
קרוא וכתוב באיטלקית - ברגע שהחלטתי להתנתק 

מהעבר, שכחתי לחלוטין את השפה הזאת. היא נמחקה 
כמו קובץ במחשב". 

המשפחה עברה לגור בדירה קטנטנה בחולון יחד 
עם שתי משפחות נוספות, ויחזקאל נשלח לבית ספר 

של הזרם ההסתדרותי. "יום אחד גנבו לילד בכיתה את 
הסנדוויץ'. המורה שאלה מי עשה זאת, וכשאף אחד לא 
קם והודה, היא החליטה שהגנב הוא בטח הפליט, כלומר 
אני. לא עזרו לי כל ההכחשות. היא העמידה אותי לפני 
הכיתה והכתה אותי על האצבעות בסרגל עץ. למחרת 
כבר לא הייתי בבית הספר הזה". המורה, שהבינה את 
טעותה, ביקשה מדגן שימחל לה, אך הוא סירב. שנים 
לאחר מכן, כששירת כחייל בצה"ל, הגיע אליו באחת 

מחופשותיו בנה של המורה, וסיפר לו שהיא עומדת למות 

ומבקשת שיגיע אליה. דגן סירב בתחילה, אך בהוראת 
אביו נסע בסופו של דבר לביתה של המורה וקיבל את 

בקשת הסליחה שלה. 
בסיום כיתה ט' החליט דגן שהוא נוטש את לימודיו 

והולך להיות חקלאי. "זה קרה לאחר ששמעתי את 
הקריאה של בן־גוריון לנוער לצאת לנגב. הוא אמנם 

התכוון לבוגרי צבא מתנועת המושבים, ולא לנערים בני 
14 וחצי, אבל אני החלטתי שהדברים מכוונים גם אליי. 

הושפעתי גם ממחנה עבודה של בני עקיבא בשדה־יעקב, 
שבו השתתפתי. כבר שם החלטתי שהכיוון שלי בחיים 

יהיה חקלאות. 
"כשהודעתי להוריי על עזיבת הלימודים, הם היו 
בהלם. אמא שלי רצתה שאהיה עורך דין או דוקטור, 

ופתאום אני מגיע אליהם עם הכרזה כזאת. הייתה להם 
התנגדות עצומה, אבל הם כבר הכירו את העקשנות שלי".
מצויד בתרמיל הגיע דגן לקיבוץ עין־צורים שבדרום. 
לאחר כחודשיים החליטו אנשי הקיבוץ שהם אינם יכולים 

לקלוט ילד בן 14 וחצי ללא מסגרת, אך דגן לא אמר 
נואש. הוא ניסה את מזלו בקיבוץ סעד, שם קלט אותו 

מרכז המשק אריה קרול, לימים חתן פרס ישראל.
שלוש שנים עבד דגן כטרקטוריסט בקיבוץ. כשהגיע 

זמנו להתגייס לצה"ל, שוב החליט ללכת נגד הזרם: 
בעוד חבריו הלכו לגרעין נח"ל, הוא התנדב לצנחנים. 

"מדובר על שנת 1956. לא היו אז דתיים בצנחנים, ואני 
הייתי הדתי הראשון שם. המפקדים לא הסכימו להכניס 

למטבחים משגיחי כשרות, ובמשך שנתיים וחצי לא 
אכלתי שם אוכל מבושל". 

כחייל בצנחנים השתתף דגן בפעולות התגמול, 
יצא לקורס מ"כים, ובמבצע קדש צנח בקרב המפורסם 

במיתלה. כשביקש להתקבל לסיירת של החטיבה, נתקל 
בסירוב מצד הלוחמים שם בגלל היותו דתי. "בלי להסס 

הלכתי לרפול )אז מפקד גדוד הצנחנים 890 - א"ר( 
ואמרתי לו שלא התגייסתי לצבא הפולני, ולא הגיוני 

שלא יקבלו אותי רק בגלל שאני דתי. רפול איים שיכניסו 
אותי לכלא, אבל אני המשכתי להתעקש. למזלי בדיוק 

הגיע יוסי יפה, שהיה מפקד הסיירת. הוא שמע את 
הסיפור שלי, הצדיק אותי, ואמר שיקבל אותי לתקופת 

ניסיון - ואם אהיה בסדר, אשאר. בסופו של דבר, החיילים 
שהצביעו בהתחלה נגד קבלתי לסיירת, הפכו לחברים הכי 

טובים שלי". 

לוותר על השילומים
עם שחרורו מצה"ל הצטרף דגן לחבריו מהגרעין בבני 

עקיבא שנקלטו בקיבוץ בארות־יצחק. שם הוא נישא 
לבת־שבע, בת המקום, והחל לעבוד בחקלאות. עשר שנים 

לאחר מכן עזבו יחזקאל ובת־שבע את בארות־יצחק, עם 
שני ילדים, מקרר ואלפיים לירות. "אשתי פחדה מהמעבר 
לחיים פרטיים, אבל אני לא אהבתי את חיי הקיבוץ - את 
חדר האוכל, את היעדר הפרטיות. במבט לאחור, אני חושב 

שעשינו צעד נבון".
בני הזוג השתקעו במושב נחלים הסמוך לבארות־

יצחק, ובעזרת ההורים וחברים טובים רכשו משק והחלו 
לגדל ארטישוק. "המשק עלה הון עתק במושגים של 

עליהם את חסותו, ואירח אותם באחוזתו ליד מילאנו.
כעבור שבועות אחדים עזבו רחל וילדיה את האחוזה 

והמשיכו לבית מלון בעיירה סמוכה. שם קרה הבלתי 
ייאמן: כשרחל דגן הציגה את מסמכיה בפני אנשי המלון, 

נאמר לה שיש במקום עובד ניקיון הנושא שם משפחה 
זהה. העובד שהוזעק לקבלה היה לא אחר מבעלה שמואל. 

המשפחה אוחדה מחדש, ומאותו הרגע שרדה יחד את 
המשך מסע הבריחה. 

לאחר כמה חודשים באיטליה רכשו בני המשפחה 
כרטיסים להפלגה לארץ ישראל. האונייה יצאה מחופי 

איטליה כשעל סיפונה כמאתיים יהודים, אך לאחר 
זמן קצר התברר שמארגני המסע היו נוכלים: הנוסעים 

המבוהלים לא הגיעו לנמל חיפה, כמובטח, אלא לבנגזי 
שבלוב, שם כלאו אותם השלטונות האיטלקיים עד 

שהקהילה היהודית המקומית תשלם תמורת שחרורם. 
לאחר מכן נלקחו הנוסעים לאיטליה ושוכנו באזור 

נאפולי, שם נצטוו להתייצב פעם בחודש בפני אנשי 
הצבא האיטלקי ולהראות נוכחות. חרף דרישתו של היטלר 

להעביר לידי הגסטאפו את מאות היהודים, 
והסכמתו של מוסוליני להסגירם, הצבא 

השאיר אותם תחת חסותו. 
כשנכבשה איטליה על ידי הגרמנים, 

החלה תקופה קשה יותר בחייה של 
משפחת דגן. הצבא האיטלקי פיזר את 

היהודים בכפרים קטנים בהרי האברוצו, 
אך בשלב מסוים נודע לבני המשפחה 

שהגסטאפו עורך חיפושים באזור, ובליל 
שלג קר הם נמלטו אל ההרים. רגע לפני 

שהגיעו לאפיסת כוחות מוחלטת, כשמאחור 
כבר נשמעים אנשי הגסטאפו המלווים 

בכלבים, דפקו הוריו של יחזקאל על דלת ביתו של 
איכר איטלקי בכפר קפורצ'אנו. 

"האיכר הבין מיד את הסיטואציה ולקח אותנו למעמקי 
מבצר עתיק בסמוך לבית שלו", מספר דגן. "הוא פתח 

לנו שם חבית ענקית וריקה של יין, והורה לנו להתחבא 
בתוכה. כדי לפגוע ביכולת של הכלבים להריח אותנו, 

הוא פיזר בחוץ פלפל. אני הייתי ילד קטן, ואבא שם את 
היד שלו על פי כדי שלא ארעיש". 

ארבעת בני משפחת דגן התגוררו בחבית היין הריקה 
במשך כמה שבועות, כשהאיכר האיטלקי מביא להם מדי 

יום אוכל, כשר ככל האפשר. לבסוף יצאו החוצה והתקבלו 
בחום על ידי המקומיים. אלא שלקראת סיום המלחמה 

החליטו אנשי הכפר שהשהייה של היהודים במקום מסכנת 
גם אותם, ושלחו את יחזקאל, אחיו והוריו להתחבא לא 
הרחק משם, במערה גדולה בהרים. "התגוררנו בתחתית 

המערה במשך חודשי החורף, והפרטיזנים היו מביאים לנו 
אוכל. מאז אני אוהב לאכול לחם שחור 

טבול בשמן זית עם קצת מלח". 
ארבעים שנה לאחר מכן חזר 

יחזקאל דגן עם הוריו לקפורצ'אנו, 
שם פגשו את האיכר שהחביא אותם 

בזמן המלחמה. "הוא היה אז כבר בן 96 
ועדיין עבד על טרקטור. את הבריאות 

הטובה שלו הוא זקף לזכות התקופה 
שבה התגוררנו אצלו. כשהגענו לכיכר 

המרכזית של הכפר, המתינו לנו שם 
'רחל  שלי  לאמא  קראו  הם  אנשים.  הקדושה'. מאות 

מתברר שהם ייחסו לה סוג של קדושה, ולכן כנראה דאגו 
לנו כל כך יפה לאורך חודשי המלחמה". 

חודש לאחר שהפך לזכיין מורשה של השיטה בישראל, כבר 
נערמו במשק של דגן בנחלים חומרים לבניית החממה הראשונה. 
כשרק החל לבנות, הגיעו אליו חקלאים מהנגב ומהערבה וביקשו 
להזמין את התוצרת. "אמרתי להם שהמדריכים החקלאיים שלהם 

לא מאמינים בי, והם אמרו: אנחנו מאמינים בך יותר משאנחנו 
מאמינים בהם"

האמינה מהרגע הראשון. בת־שבע דגן במשתלההמצאה שתשנה את פני החקלאות. דגן בצעירותו

מיליארד שתילים בכל העולם. 
גידולי חישתיל בתערוכה 

בינלאומית בהולנד

כשמאחוריהם כבר נשמעים אנשי הגסטאפו המלווים בכלבים, דפקו 
הוריו של יחזקאל על דלת ביתו של איכר איטלקי בכפר קפורצ'אנו. 
"הוא לקח אותנו למעמקי מבצר עתיק בסמוך לבית שלו, פתח לנו 
שם חבית יין ענקית וריקה, והורה לנו להתחבא בתוכה. כדי לפגוע 
ביכולת של הכלבים להריח אותנו, הוא פיזר בחוץ פלפל. אני הייתי 
ילד קטן, ואבא שם את היד שלו על פי כדי שלא ארעיש"

סיפור הישרדות מופלא. רחל, שמואל והבן יחזקאל
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אותם ימים. אני אמנם הייתי זכאי לכספי שילומים 
מגרמניה, אבל לא הסכמתי בשום פנים ואופן לקחת 

אותם, כי אני לא מוכן לסלוח". 
במקביל לגידול הארטישוק במשק שלו, החל דגן לשמש 

כמזכיר ארגון מגדלי הירקות. "סדר היום שלי היה נוראי. 
הייתי קם בארבע לפנות בוקר, קורא משהו - כי תמיד 

אהבתי לקרוא - ובשעה חמש יוצא להעביר קווי השקיה 
ולעשות עוד כמה עבודות פיזיות. אחר כך הייתי נכנס 

לרכב של הארגון ולא חוזר לפני שבע בערב. הסתובבתי 
בכל הארץ, מהערבה עד מטולה, ונסעתי לפחות 6,000 

קילומטרים בחודש. במשך היום בת־שבע החזיקה את המשק 
על כתפיה. היו לנו עובדים מכפרים ערביים באזור שקטפו 

את הארטישוק, ואשתי, בסיוע חברים מהמושב, הייתה 
מובילה את המכלים המלאים לבית. אלו לא היו ימים קלים. 

רק בתקופה כזו אתה מבין את הערך הגדול של השבת".
ב־1972, במסגרת עבודתו בארגון מגדלי הירקות, 

נחשף דגן למאמר שפרסם הנספח החקלאי של ישראל 
בארה"ב על מצב החקלאות שם. בין השאר סוקרה במאמר 

שיטת הספידלינג )Speedling( - שיטה חדשה לייצור 
מתועש של שתילים שפיתח ג'ורג' טוד. "בדיוק באותה 

תקופה עברו בארץ משימוש בזרעים רגילים וזולים 
לזרעים יקרים יותר, שנתנו יבול טוב יותר", אומר דגן. 

"הזרעים הפכו למרכיב כבד בסל ההוצאות של החקלאים, 
וזה יצר בעיה. בערבה, למשל, קשה לזרוע באופן ישיר 

עם המים המלוחים שיש שם, והיה צורך בשיטה שתחסוך 
מים וימי עבודה. כשקראתי על הספידלינג, הרגשתי 

שזה משהו גדול שיכול לשנות את פני החקלאות בארץ, 
והחלטתי שחייבים להביא אותו לכאן".

בשיטת הספידלינג, הזרעים לא נטמנים בשדה 
באופן ישיר, אלא נזרעים במשתלה, בכלים המותאמים 

להם במדויק. הנבטים גדלים בטמפרטורות ובתנאי 
סביבה מתאימים, תוך צריכת מים מזערית לעומת 

הכמות הדרושה להנבטה בשדה, כאשר גם הטיפולים 
להגנת הצמח מדויקים וחסכניים יותר. לאחר מכן 

נשלחים השתילים אל השדות. השיטה הזו, כך התברר, 
מגדילה את היבול ביחס לכמות הזרעים, ויוצרת אחידות 

המאפשרת קטיף נוח יותר. נלהב מהרעיון פנה דגן לאנשי 
קיבוץ סעד, שם הוכשר כחקלאי, והציע להם לייבא את 
הספידלינג לארץ. הקיבוץ פנה למשרד החקלאות כדי 

לקבל אשראי למטרה זו, אך נענה בשלילה. "אנשי משרד 
החקלאות התנגדו מפני שהם לא עלו על הרעיון בעצמם", 

טוען דגן. "הם אמרו עליי לאנשי סעד - 'בדרך כלל 
הבחור פיקח, אבל הפעם אנחנו לא יודעים מה נפל לו על 

הראש. זה פשוט לא ילך'". 
דגן העיקש הגיע עם ההצעה לבארות־יצחק. אחד 

החברים נשלח לבדוק את השיטה בארה"ב וחזר עם 
אור ירוק לאספת החברים, אבל גם הם לא הצליחו 

לקבל אשראי ממשרד החקלאות והחליטו לוותר על 
המהלך. קיבוץ של השומר הצעיר שפנה למשרד 

החקלאות נענה בתשובה זהה, ודגן החל להתייאש. מי 
שלא נתנה לו להרים ידיים הייתה אשתו בת־שבע. 

"במוצאי אחת השבתות היא שאלה אותי: אם אתה כל 
כך מאמין בשיטה, למה שלא תעשה את זה בעצמך? 

אמרתי לה שאם נלך על זה, אנחנו עלולים לאבד את 
כל מה שהשגנו עד כה. היינו כבר משפחה עם ארבעה 

ילדים ופחדתי לסכן את עצמנו, אחרי שכבר החזרנו 
את החובות על הקמת המשק ושיפצנו את הבית. אבל 

בת־שבע אמרה שהיא מאמינה שאם זה הכיוון, צריך 
ללכת עליו. אז הלכנו. פנינו אל 

חבר ותיק, שמוליק וילנר, בהצעה 
להצטרף אל המיזם החדש במשבצת 

הטכנית, והוא נענה מיד".
בתיווכו של הנספח החקלאי 
הישראלי בארה"ב יצר דגן קשר 

עם ממציא הספידלינג ג'ורג' טוד, 
וביוני 1973 נסע יחד עם מנחם זקס, 

ד"ר לפיזיולוגיה של הצמח, לבקר 
במשתלות בפלורידה ובקליפורניה 

שמיישמות את השיטה. הם שבו לארץ נלהבים, 
ושלושה חודשים לאחר מכן הזמינו את טוד לישראל. 
בסיום הביקור נחתמה טיוטת חוזה בין דגן לבין טוד, 
כשעקרונות ההסכם נרשמו על מפית נייר ב"פונדק 

שאול" שבכרם־התימנים. דגן קיבל הרשאה לייצור 
שתילים על פי שיטת ספידלינג תוך שימוש בלוגו 

המקורי שלה, והשם הישראלי שנבחר היה "חישתיל", 
תרגום של ספידלינג. 

חודש לאחר שהפך לזכיין מורשה של השיטה 
בישראל, כבר נערמו במשק של דגן בנחלים חומרים 

לבניית החממה הראשונה, שתוכננה להתפרס על שטח 
של 750 מ"ר. אבל אז פרצה מלחמת יום הכיפורים, דגן 
גויס וההקמה התעכבה. כשחזר מהחזית ורק החל לבנות 
את החממה, כבר הגיעו אליו חקלאים מהנגב ומהערבה 

וביקשו להיעזר בשירותיו. "אמרתי להם שהמדריכים 
החקלאיים שלהם לא מאמינים בי, והם אמרו: אנחנו 

מאמינים בך יותר משאנחנו מאמינים בהם". 
אתה מאמין שהיום יוזמה כמו שלך הייתה זוכה 

לשיתוף פעולה נלהב יותר מצד משרד החקלאות?
"למשרד אין היום עצמה וכוח כמו פעם. ולמעשה, 
קשה להגיד שהוא קיים מבחינה אפקטיבית. בממשלה 

הקודמת היה שר שחייך, היה נחמד והבטיח דברים )יאיר 
שמיר - א"ר(, אבל היה לו מנכ"ל שאתה יודע מה גורלו 
)רמי כהן, שנחקר במסגרת החשדות לשחיתות במפלגת 

ישראל ביתנו, והודיע על התפטרותו(.  הממשלה לא 
מבינה את חשיבות ההתיישבות החקלאית לנושא שמירת 

הגבולות. אם לא תהיה חקלאות באדמות שבידינו, הן 
יעברו לידיים לא רצויות. אני לא מכיר את שר החקלאות 

החדש אורי אריאל, ואני לא יודע מה הוא יוכל לעשות, 
אבל לפחות עד עכשיו מפלגת הבית היהודי לא הבינה 

את הבעיה החמורה ביחסה של המדינה לחקלאות. 
החקלאות היא ערך לא פחות חשוב מהיי־טק, והיא לא 

מקבלת יחס הולם". 
לחקלאים עצמם אין אחריות למצב הזה?

"יש פה גם אשמה די גדולה של החקלאים מכיוון שהם 
לא מתארגנים יחד. הם מפורדים ומפולגים". 

מזוזות בערבה
תוצרי החממה הראשונה של חישתיל נמכרו במהירות, 

והחקלאים החלו לעמוד בתור והציעו לדגן תשלום 
מראש כדי שיבנה חממה נוספת. הקשרים בינו לבינם 

הלכו והתהדקו עם השנים. דגן זכה באות יקיר הערבה, 
ובתיהם של החקלאים שם זכו במזוזות שהוא קנה בעבורם. 

"אמרתי להם שאני זוכר מהילדות שלי בגרמניה שלא 
יכולנו לשים מזוזה בדלת, ועכשיו אני לא מסוגל להיכנס 

לבית יהודי שאין בו מזוזה".
בארבעים שנות קיומה התרחבה חישתיל וגיוונה 
את הגידולים שבחממות שלה. החברה החלה לייצא 

חומרי ריבוי לחו"ל, הקימה ענף של תבלינים, התרחבה 
מהמושב נחלים לעוד ארבעה מקומות בארץ, ופתחה 
מחלקה של מחקר ופיתוח. כיום משתרעות החממות 

של חישתיל על יותר ממאתיים דונם בישראל, 
ומשתלות של החברה הוקמו גם בטורקיה, באיטליה, 

בבוסניה ובצרפת. הידע שפותח כאן בארץ נמכר 
לחקלאים ביוון, באיים הקנריים ובמרכז אמריקה. 
לפני תשע שנים הקימה חישתיל משתלה בדרום־
אפריקה, בשותפות עם יצרנית עגבניות ענקית, 

ובשנה שעברה החלה לפעול משתלה נוספת במדינה, 
ליד קייפטאון. הסכמים להפעלת שותפויות נחתמו 
לאחרונה גם במקסיקו ובארה"ב, כשכל המשתלות 

נושאות את המותג חישתיל. כיום מייצרת החברה בכל 
שנה למעלה ממיליארד שתילים וצמחים של ירקות, 

תבלינים וצמחי נוי. 
אחת המשתלות של חישתיל ממוקמת בסוסיא 

שבדרום הר חברון. בימים שבהם מדובר רבות על סימון 
והחרמה של מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, דגן מספר 
שגם החברה שלו סבלה מהתופעה, כתוצאה מהלשנה של 

פעילי שמאל ישראלים. "יש עלינו חרם שמתבטא במיוחד 
בארצות סקנדינביה ובחלק מאנגליה. זה קיים כבר הרבה 

שנים ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור בנושא, אבל 
מצאנו דרכים לעקוף את הבעיה". 

אף שחישתיל מעסיקה 450 עובדים בישראל ולמעלה 
מ־500 עובדים בשותפויות בינלאומיות, נשמר בה עדיין 

הפן המשפחתי. שלושה מארבעת ילדיהם של יחזקאל 
ובת־שבע עובדים כמנהלים בחברה, כשהבן הבכור, עמית, 
מכהן כאמור כמנכ"ל. את המשפחתיות אפשר לזהות גם 
באופן שבו מתאר יחזקאל דגן את שלבי ההתפתחות של 

החברה - תמיד בגוף ראשון רבים. "את הכול בת־שבע 
ואני עשינו ביחד", הוא מדגיש. "בלי שותפה כזו, אי 

אפשר לעשות דברים כאלה". 0
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אימפריה מקומית. משפחת דגן 

סגירת מעגל וניצחון אישי. קבלת הפרס החקלאי בגרמניה

"הממשלה לא 
מבינה את חשיבות 

ההתיישבות 
החקלאית לשמירת 

הגבולות. אם לא 
תהיה חקלאות 

באדמות שבידינו, 
הן יעברו לידיים לא 
רצויות. החקלאות 
היא ערך לא פחות 

חשוב מהיי־טק, 
והיא לא מקבלת 
יחס הולם. יש פה 

גם אשמה די גדולה 
של החקלאים מכיוון 
שהם לא מתארגנים 

יחד. הם מפורדים 
ומפולגים"


