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*I רן, של מנהלו להיות קל לא שנים. לעשר קרוב 

 הבחירה בידי ניתנה לו זאת, עם קשה. אפילו לפעמים

 בחוויה. חלק לקחת הזכות על מוותר הייתי לא שוב,

 לא המראה. מול יום בכל לעמוד זה רן, של מנהלו להיות

 רן, הזמן. כל לא בוודאי, כזה, במצב להימצא אוהבים כולנו

 ולסובבים לעצמו מציב הוא רגיל, אדם אינו ספק, ללא

 ובאיכות בתכנון בחשיבה, גבוהים, סטנדרטים אותו,

 ינקוט בו צעד כל בתכנון רבה מחשבה משקיע רן הביצוע.

 הזה השלוב ביצועו. לשם הנדרשים והמאמץ הזמן כל ואת

 היום אותו המזכים רבים מקצועיים להישגים רן את מביא

 כל את ומאתגרים רבים והם המצטיין, העובד אות בקבלת

 ושעה. יום בכל ביניהם, ואותי אותו הסובבים

 רן. ממלא אותן והמטלות האחריות תחומי הם רבים

 הענפית המו״פ פעילות את רן מרכז במחלקה, הזנה כממ״ר

 ויוזם הענפית ההזנה ועדת את מרכז רן בתחומו.

 הגדירה אותם בתחומים וסקרים, מחקרים באמצעותה

במיוחד. כחשובים

 כל את רן מרכז הבקר, ענף הנהלת של המחקר כמתאם

 הגדיר המשרד של הראשי המדען בענף. המו״פ פעילות

 הפעילות כ״אחת הבקר ענף הנהלת את לאחרונה

 הזה, מהתואר נכבד חלק החקלאות״. בענפי והמסודרות

 רבות שעות המשקיע רן של לזכותו לזקוף ניתן

 דוחות אחר שיטתי ובמעקב חוקרים עם בהתכתבות

 נשמר. והסדר בתקיפות גם אך בנועם, נעשה הכל המחקר.

 הוא לא. איך שמעתם? כבר הבקר למדעי השנתי הכנס על

 ישראל בחקלאות החשובים הכנסים לאחד כיום נחשב

 כמרכז רן, שנה. כל הענף של המרכזי הארוע את ומהווה

 הנשמה את שנה בכל בו מכניס הכנס של מדעי - מקצועי

 מגוונת, מקצועית תוכנית לכל. היטב נראות והתוצאות

 ימי במהלך המדריכים צוות והפעלת תקצירים, חוברת

 במתקדמות דומים, כנסים מביישת שאינה ברמה הכנס

 המלא. ובניצוחו רן ע״י נעשים כולם העולם, שבארצות

 את גם רן מקיים כאן, עד שתוארו המשימות לכל בנוסף

 של ישיר הדרכתי לווי והוא הדרכה איש כל שמחויב מה

 בעקבות במחלקה האדם בכוח המתמשך הצמצום משקים.

 מחסור של במצב רבים אזורים הותירה מדריכים פרישת

 נענה רן ובנגב. בערבה המצב במיוחד בולט בהדרכה.

 אותם ללוות והחל אלה באזורים רפתות רכזי של לפנייה

 לחודש. מחודש וגדלות הולכות כשהפניות ישירה, בהדרכה

 לתת ״עדיף ש בכלל הנוקטת הדרכתית תפיסה לרן

 הזמן כל להם לתת מאשר לדוג, וללמדם חכות למודרכים

 את מלמד בעבודתו. זו תפיסה מגשים רן ואכן, דגים״.

 בהם לתמוך וממשיך המנה תכנון רזי את המשקים תזונאי

 זו בדרך .pcanywhere תוכנת באמצעות רחוק״, ב״שלט

 אחריותו, שבתחום האחרות למשימות בנוסף רן, מצליח

 מדריך כל מבייש שאינו בהיקף, משקים ולהדריך ללוות

אחר.

 אך רן. של עבודתו שגרת תאור המזלג, קצה על כאן, עד

 בתחום כישורים כבעל פעילותו. מסתיימת לא בכך

 ככתובת משמש רן אחרים, טכניים ותחומים המחשוב

 בבניין בע״ח אגף אנשי כל כמעט של לעזרה, לפניות

 המקרים ברב רן, נענה הרבים, עיסוקיו למרות שה״מ.

 בפתרון לסייע ומתפנה עיסוקו את הצידה מניח לבקשות,

 תושלם היא בורחת, לא אכן העבודה התקלה. או הבעיה

 שתחכה או משתתק כשהבניין המאוחרות, אחה״צ בשעות

ו׳. ליום

 מעל ותוום שמשקיע מי הוא הבנתי, לפי מצטיין, עובד

 דן. כזהו תפקידו, במסגדת ממנו, לנדדש ומעבד

 לגניה וכן היום זוכה הוא לה ההע־כה על ל־ן בדכותי

■ בדרכו. לפעול לרן מאפשרת הרבה שתמיכתן ולבנות,
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