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לזכרו של אהרון בן-אשר

לזכרם

והגיע לביה"ס החקלאי ב שנת 1946, יתום מהוריו, עלה אהרון לארץ 
בן שמן, שהפך לו לבית חם ולנקודת המוצא והזינוק לכל חייו בעתיד. 
תלמיד חרוץ, ועובד מסור, התקבל לעבודה ברפת שהייתה בניהולו של חיים 
שור המנוח, שהיה לאחר מכן, מנהל המחלקה לבקר בשירות ההדרכה של 

משרד החקלאות.
לשקמה  ועזר  אהרון  חזר  ולאחריה  הרפת  ננטשה  העצמאות  במלחמת 

ולהדריך את חניכיה. בן-שמן שלחה אותו ללימודים אקדמיים ולאחריהם 
התחיל לעבוד במנהל להדרכה חקלאית. 

בשנת 1960, כשאני התחלתי לעבוד במנהל להדרכה כבר היה אהרון, מדריך 
לגידול בקר, ותיק ומנוסה. הצטרפתי לחבורה של עשרות אחדות של מדריכים 
לגידול בקר, פזורים בשמונה לשכות הדרכה אזוריות בכל רחבי הארץ. תפקידנו 
העיקרי היה ללמד את מאות העולים החדשים שלא היה להם כל רקע חקלאי, 
כיצד להתפרנס מכמה דונמים של קרקע ומ-3-2 פרות שהסוכנות היהודית 

נתנה להם, חלק אחר גם הדריך במושבים ובקיבוצים המבוססים. 

ימים ארוכים ושנים רבות הוא התרוצץ ממשק למשק, ממושב למושב, בימי 
את  לימד  קץ  אין  ובסבלנות  רוח  באורך  הרצאות.  ובערבי  בהדגמות  עיון, 
כל רזי מקצוע הרפתנות: החל מגידול המספוא לסוגיו, החליבה )בהתחלה 
בידיים ואחר כך במכונות החליבה(, תכנון ההזנה וגידול היונקים - בהכרח 

היינו צריכים להיות "מומחים" לכל.

היינו חבורה גדולה של מדריכים בעלי ניסיון מעשי גדול ומגוון, כמושבניקים 
ותיקים או כרכזי רפתות קיבוציות, אבל ללא רקע נרחב בבעיות העיוניות 

של הענף.
מכיוון שכך - כל שלושה חודשים רוכזו כל המדריכים, באותן השנים,

לשבוע לימודים מרוכז - על מנת להקנות לנו גם מעט מן הידע התאורטי. 
השני,  את  אחד  להכיר  למדנו  מרוכזים  לימודים  של  שבועות  באותם 
מן  תמיד  היה  אהרון  שלנו.  ההדרכה  תורת  והתגבשה  לקבוצה  התגבשנו 

התורמים והבולטים והאהובים בחבורה.

גם  וכך   - פחת  מספרן  אך  והשתכללו,  הרפתות  גדלו   - השנים  במרוצת 
נדרשו  לכל"  "המומחים  המדריכים  של  לתפקידים  נוסף  המדריכים.  מניין 
"מומחים מתמחים בנושאי המשנה”: מומחה למבנים, לבקר ולשלוחותיו, 

מומחה לחליבה ולמיכון חליבה, מומחה לפיטום עגלים ועוד.
והתמקצעו. תחום התמחותו -  אהרון היה מראשוני המדריכים שהתמחו 

גידול בני בקר יונקים.
מאז עסק בכל הנושאים הקשורים לבני הבקר: 

העזרה בהמלטה והטיפול בעגל הרך.  •
תכונות הקולוסטרום וחשיבותו.  •

כמות החלב הדרושה לגידול תקין של היונק והשימוש הנכון בתחליפי   •
החלב.

דבר  לשם  הפך  בן-אשר"  )"בליל  ואיכותו  הראשון  המוצק  המזון   •
ולנורמה(. 

צורת כלובי היונקים ושיכון העגלות המתבגרות.  •
טיפול ומניעת מחלות היונקים ועוד.  •

תצפיות,  וביצוע  תכנון  בנושאים,  מעמיק  לימוד  באמצעות  זאת  כל 
השתתפות במחקרים.

הוא עשה זאת תמיד בנועם הליכות, בחברות טובה ובשיתוף פעולה נרחב 
ורופאים  יונקים, עם מדריכים עמיתים, עם חוקרים  עם רפתנים, מגדלות 

וטרינריים וכל קשורים לענף .
ועברו  והשיכון  ההזנה  הטיפול,  שיטות  השתנו  הרבות  עבודתו  בשנות 
ההוצאות.  ולהקטנת  העבודה  לייעול  מפליגים שהביאו  ושינויים  שיפורים 
את  והעביר  טיבם  את  וחקר  בדק  השיפורים,  בתכנון  ועזר  קידם  אהרון 
הידע לציבור המטפלים ביונקים וזאת בביקורים ברפתות בכל רחבי הארץ, 
בסרט  לעונה,  הוראות  ובדפוני  בחוברות  ובקורסים,  עיון  בימי  בהרצאות 

שהשתתף בהכנתו.

אהרון בן אשר מקבל פרס יקיר הענף, בכנס ירושלים, מאי 2007 

אלי סמסון
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אהרון הפך לבר-סמכא ללא עוררין בכל הנוגע לגידול בני בקר יונקים.
עד  לימודים תאורטיים,  על  גם  הוא שקד  עבודתו  בכל שנות  זאת  כל  עם 

שבסוף, בשקידה אין קץ, גם קיבל תואר דוקטור.
לימים קבל על עצמו גם את ניהול המחלקה לצאן וגם שם צלחה דרכו.

ארץ  בתורכיה,  גם  הדרכה  לשליחויות  פעמים רבות  יצא  במרוצת השנים, 
הולדתו וגם בארצות דוברות ספרדית ופורטוגזית במרכז ודרום-אמריקה, 

במסגרת סיוע החוץ של מדינת ישראל.
גם אחרי צאתו לגמלאות עוד המשיך לעבוד בתחומו במסגרת אחרת. 

בשנים האחרונות בהיותנו גמלאים נפגשנו עם רעיותינו, ולפעמים גם עם 
פנסיונרים  לשיחת  חודשיים-שלושה,  כל  ורעייתו,  )גוגי(  גוגנהיים  יוסף 
ההם"  הטובים  "הימים  מן  וזיכרונות  דעות  והחלפנו  כל  ויודעי-  ותיקים 

שבהם עבדנו יחד ותמיד גם שמחנו להתעניין ולהתעדכן בנעשה בענף. 

אהרון היה בין אלה הרבים רבים שבזכותם הפך ענף החלב בישראל לענף 
המוביל בעולם ותרומתו האישית הייתה גדולה ומשמעותית - ועל כן גם 

הוכתר כיקיר ענף החלב. 

נזכור אותו כחבר יקר ושותף לעשייה רבת שנים ומעשים בענף הבקר. 

יהי זכרו ברוך! 

על ידיד, רע וחבר שאיננו עוד 

הרון בן אשר שהלך מאתנו, יהיה זכרו ברוך. אהרון היה איש א
אשכולות. הוא חבש הרבה כובעים. קודם כל רפתן, בכל רמ"ח 
איבריו ושס"ה גידיו. בין היתר,  שיקם את עדר הפרות, שהיו בפינוי 
מכפר הנוער בן שמן לכפר ויתקין. מחנך מופתי  היה והקנה לחניכים 
לחיקוי.   דוגמה  שימש  בעצמו  הוא  עבודה.  מוסר  של  גבוהים  ערכים 
סקרנותו וצמאונו לידע, מיד ראשונה, כוונו אותו אל השורה הראשונה 
של המחקר החקלאי. גם כשהגיע לגיל גמלאות, לא נטש את המקצוע, 

שמר על קשר והתעדכן תדיר.
סיפור מעשה קטן  ימחיש איזה אדם היה אהרון בן אשר. 

קרבות מלחמת הקוממיות שככו והמשק החל ללקק את פצעי המלחמה. 
אהרון נשלח לכפר הנוער המקורי, בן שמן, לקלוט את הפרות שחזרו 
מכפר ויתקין. הייתי בבן שמן, אך לא היה לי מקום להניח את ראשי. 
היה:  וכך  אותי.  וילין  לי  יעזור  הוא  אהרון!!!  הצלה,  הבזיקה  פתאם 
שכבתי לישון. בלילה התעוררתי בחוץ היה חושך, לילה, על השולחן 
הנמוך עמדה עששית הנפט שאורה   היה קלוש אפילו בהספק מלא. 
הייתה  השעה  מחברת.   לפניו  עפרון,  בידו  אהרון.  ישב  השולחן  ליד 
ארבע ומאד קר. אהרון לבש שינל צבאי. הוא תיקן מעלי את השמיכה 

שלו שאני התכסיתי בה. הוא לבש את השינל.

שאלתי למעשיו - הוא התכונן לבחינות  בגרות במתמטיקה.   
      

משה איתם

המכונה שלנו יכולה לטחון ולרסק חומרים  	¿

רטובים וקשים שמכונות אחרות לא יכולות.
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים נעים בלבד, מהם  	¿
רק חלק נשחק אחד. המרסקות עשויות  תרכובת 
טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה בכל 4 הכיוונים.
פליטת הגזם/המזון הגס הטחון רבגונית: לערמות,  	¿

סככות, מיקסרים ועוד.  
¿	 שינוי אורך המקצץ/טוחן ניתן לעשייה בקלות, 

במהירות ובעלות נמוכה.
פשוט - מערכת הפעלה מאוד אפקטיבית המאפשרת  	¿

לאותה מכונה לעבוד עם טרקטורים מ-70 עד 200 
כוח סוס. אנחנו יכולים להתאים גם למערכות 

בהספק 540-1100.  
ציוד נלווה קל להרכבה, פירוק ותפעול. 	¿

ההספק נקבע ע”י: סוג החומר, מצב החומר )רטוב או  	¿
יבש(, עד כמה דק הוא טחון, חוזק הטרקטור לדוגמא: 

עם 80-90 כוחות סוס ברמת יובש רגילה בטחינה 
בינונית יכולה לטחון 15 טון לשעה. בשל אפשרות גיוון 

רב של משתנים התפוקה נעה בין 40-5 טון בשעה.

למה לבחור

?Roto Grind-ב
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