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יהודה שליין ז"ל

לזכרם

פרדנו ביום שישי ה-1.2.2013 מיהודה שליין. נ
יהודה נולד ונקבר בנהלל וביניהם תר את הארץ, רקד ושר והיה כילד 

כל חייו.
את יהודה הכרתי בסוף שנות ה-70 ערב השינוי הגדול והמשמעותי בממשק 
את  הקים  ואף  מהראשונים  היה  יהודה  המושבית.  ברפת  ההזנה  ובמשטר 
לפני  קצרה  תקופה   ,1981 בשנת  נחנך  המזון  מרכז  בנהלל.  המזון  מרכז 
משמעות  בעל  פתרון  והיה  הגליל(  שלום  )מלחמת  השנייה  מלחמת לבנון 
רבה למשק המשפחתי. לא כולם הבינו את המעבר מהזנה פרטנית לממשק 
בליל אחיד לאכילה חופשית. יהודה קלט את הרעיון והעביר אותו בהצלחה 

לחקלאים רבים.
יהודה היה מהיוזמים ומהמקימים של פורום מנהלי מרכזי המזון, שפועל עד 

היום, במסגרת התאחדות מגדלי הבקר.
יהודה הכיר את הצמח, השדה והבהמה. יהודה היה חקלאי ורפתן עד ללכתו 

מאתנו. כשקיבל בירושלים את אות יקיר הענף לא היה מאושר ממנו.
.יהודה עץ חזק איתן ובעל דעות וידיעות, אחד מהטובים שהלך לנוח

יהודה שליין - אות יקיר הענף 2010
מכתב ההמלצה שהתקבל מעוזי אנגל, 

מנהל מ"מ נהלל ומצביקה שריד, מנהל מ"מ יבנה

הודה שליין נולד במושב נהלל בשנת 1929, תאום לאחיו אריק ז"ל.י
יהודה גדל בנהלל ואת שנות ילדותו העביר ברפת של הוריו. בגיל 

18 התגייס לצבא ושירת בשייטת 13. אחרי השירות חזר למשק.
בתחילת שנות החמישים נשלח יהודה להדריך עולים חדשים בעבודות 
של  מחלתו  בעקבות  מכן,  לאחר  מסלול.  ובמושב  בפטיש  חקלאות 
אביו, חזר לעבוד במשק. במהלך השנים היה חבר בהנהלות החקלאית 

וב"און".
בשנת 1981 הקים את יהודה את מרכז מזון נהלל; הבסיס האיתן שבנה, 
ללקוחות,  והשירות  האיכות  על  ההקפדה  הביצוע,  התכנון,  ברמת 
מהמובילים  נהלל  מ"מ  להיות  החשובים  מהגורמים  היום  עד  מהווה 

במרכזי המזון בישראל. 

בהמשך דרכו, היה יהודה שותף בהקמת הפורום של מרכזי המזון, גוף 
אשר עד היום יהודה משמש בו כחבר פעיל. בתקופת עבודתו הוא היה 
שותף לגיבוש רעיונות ולפיתוח אמצעים לייעול מערכי קציר התחמיץ.
ב-1997 סיים את עבודתו במרכז מזון נהלל, ועבר לעבוד במרכז מזון 
תיאורטי  שבאופן  ובגיל  רב,  במרץ  הזה,  היום  עצם  עד  המכבי  כפר 
ובדיעבד, היה מאפשר לו 15 שנות מנוחה על זרי דפנה, במסגרת גיל 

פנסיה...אך מה לתיאוריה ולמעשה? 
נסו לעצור את יהודה בעונת התחמיץ, בעת ניהול מערך הקציר, מילוי 

הבורות, הכנת התחמיצים ואספקת החציר.

לאחרונה יהודה מנהל קרב עיקש כנגד מחלה שפקדה אותו. 
ליהודה  אני מאחל  וענף החלב,  ישראל  רפתני  הכנס,  באי  כל  בשם 

ניצחון סוחף בקרב הנוכחי, והמשך עבודה פורייה לשנים הבאות!! 
ובשם כל מרכזי המזון המתחרים, ובנימה חצי היתולית - חזק ואמץ 

 !!יהודה, ולהתראות ברפת ובאבוס הלקוחות

יהודה מקבל אות יקיר הענף 2010 מידיו של שר החקלאות, שלום שמחון

עופר קרול 
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חג כשר

תני ישראל
לכל רפ
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