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מרדכי מלען ז"ל

לזכרם

למשפחת מלען שלום!

אני משתתף בצערכם הכבד על מותו של מרדכי ז"ל.

שנות החמישים הראשונות של המאה הקודמת היינו שנינו רפתנים ב
צעירים - הוא בקיבוץ גניגר ואני במזרע. בזכות יחסי השכנות הטובה 
דעות  והחלפנו  התחברנו  מזומנות,  לעתים  נפגשנו   - הקיבוצים  שני  בין 

ורכילויות מקצועיות.  
פעיל  שהיה  מהזורע,  אופנהיימר  שמעון  ע"י  התבקשתי   1955 בשנת 
יזרעאל.  עמק  רפתני  של  מקצועית  ועדה  להקים  בקר,  מגדלי  בהתאחדות 
יזרעאל,  מקבוצת  אילון  עם  ויחד  לוועדה  שהצטרף  הראשון  היה  מרדכי 
את  הקמנו  אחדים,  ועוד  מהזורע  ברונו  מכפר-יחזקאל,  ויינשטיין  תרצה 
או אחר,  זה  בלבוש  יזרעאל" שפועלת,  בוקרי עמק  האזורית של  "הוועדה 

עד היום הזה. 
פרסמנו דפי מידע על מחירי בקר למכירה - כדי שסוחרי-הבקר לא יבלפו 
זה  ציוד  לרכישת  בקשות  או  מבכירות  עודפי  מכירת  על  והודעות  אותנו, 
או אחר. גולת הכותרת היה קורס ראשון מסוגו, יום בשבוע, בסניף מפ"ם 

בעפולה - קיימנו קורס לרפתנים צעירים.        
 

השנים חלפו ושנינו התקדמנו והתמקצענו, ניהלנו רפתות "גדולות"  וכבר 
היינו ותיקים ומנוסים.                                                                                               

התקשרנו  שאליו  המקצוע,   את  עזבנו  לא  אבל   - הקיבוץ  את  עזבנו  ואז 
וברצינות, ועסקנו בו בשני מסלולים מקבילים. במרוצת כל שנות  באהבה 
חיינו הבוגרים: אני התקשרתי למסלול ההדרכה במסגרת משרד החקלאות 

והוא למסלול הביצוע בתפקידים השונים במסגרת התאחדות מגדלי בקר.

מכיוון ששני הגופים עבדו ועובדים בתיאום - נפגשנו לעתים קרובות: הוא 
בא להרצות בקורסים שלנו - אני עזרתי לארגן משלוחי מבכירות לסיציליה 
- שם הוא הקים וניהל רפת גדולה.  הוא השתתף בקורסים בין-לאומיים 

שאנחנו ארגנו ואני כתבתי ל"משק הבקר והחלב" שהוא ערך בשעתו.

ותמיד תמיד, שמחנו להיפגש ולהיזכר "בימים הטובים ההם" בעמק יזרעאל, 
במפגשי הרפתנים, בביקורים ברפתות. 

לאחר שיצאנו לגמלאות )הרבה אחרי גיל 65 המקובל(,  לא נפגשנו כמעט 
- רק קראנו את שיעורי העברית שהוא פרסם ואת הכתבות השונות, שהוא 

וגם אני פרסמנו במשק הבקר והחלב.

גיל,  אותו  בני  לנו שאנחנו  והתברר  דיברנו   - הפגישות האחרונות  באחת 
שנולדנו שנינו בהפרש ימים אחדים, בסוף יולי 1925 .

מרדכי היה אחד מן הרבים-רבים, שהובילו את ענף הבקר בדרכו הארוכה 
להישגיו הרבים ולמוניטין הבין-לאומי. 

אני אזכור אותו תמיד כחבר וכשותף לדרך במשך שנים רבות. 

יהא שלום לעפרו וינוח בשלום על משכבו.
בידידות רבה - אלי סמסון     
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