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לזכרו של מאורי רוזן 
שהלך לאחרונה לעולמו ונקבר בבית העלמין 

"תל רגב" שליד כפר חסידים

בימי חנוכה אמור להאיר האור - מרכיב עיקרי בשמו של מאורי. דווקא בחג זה כבה אורו של מאורי רוזן 
והוא בן 67 שנים. תם כוס ייסוריו לאחר שנה שבה נשא את מחלתו

לזכרם

פשו וגורלו של מאורי נקשרו נ
בגיל  כבר  הבקר  לתחום 
בביה"ס  ללמוד  שהחל  בעת   ,14
לאחר  יהודה.  נחלת  החקלאי 
שירות צבאי פנה ללמוד בפקולטה 
לחקלאות ובה סיים תואר ראשון 
שני  תואר  ולאחריו  ב-1971 
עם   .1974 בשנת  סיים  שאותו 
השנים, החליט להמשיך ללימודי 
שהיה  בתחום  בקנדה,  דוקטורט 
בחיתוליו באותה עת והוא ניהול 

עדר ממוחשב. 

בשנות לימודיו בקנדה הוא רכש ידיעות רחבות ומעמיקות בתחום המחשוב 
שאותן העמיד, ברבות הימים, לטובת פיתוח תכנות לניהול עדר בארץ. עם 
חזרתו לארץ בשנת 1982 החל לעבוד במשרד החקלאות בעפולה וגם תקע 
יער, בתחום של בקר לבשר. תקצר היריעה לאזכור כל רשימת  יתד בנווה 
הנושאים שבהם עסק ואשר מצאו להם פרסום. אזכיר רק מספר עבודות 

מאפיינות: 
פיטום עגלים במפטמות - השפעת מזונות שונים על קצב ההתפתחות,  )א( 
ייצור במנות בקר לבשר )כדוגמת זבל עופות, קליפות  שילוב פסולות 
הטבחה  צבע  סויה(,  ופולי  אדמה  תפוחי  קליפות  גבינה,  מי  תפ"ז, 

ואיכותו ועוד מחקרים רבים.
עדרי בקר לבשר - פיתוח מודל לאפיון גזעי בקר בעדר מעורב, פיתוח  )ב( 

מודלים לבחינת ממשק רעייה על התנהגות פרות מניקות. 

בעדרי  הרווחיות  את  להגביר  מאורי  של  חזונו  על  מעידים  אלו  פרסומיו 
הבקר לבשר ע"י הפחתת עלויות והגדלת ההכנסות באמצעות טיפוח, הזנה 
וממשק. הקמת מעבדה לשירות שדה לבדיקת תכולה ונעכלות של מספוא, 

תוצרי לוואי ומזונות למעלי גרה בנווה יער, היוותה מרכיב במכלול הנ"ל. 

בהוראה  בהדרכה,  הצטיין   - כמדריך  דבר.  לשם  היו  מאורי  של  סגולותיו 
ובהתוויית דרך. מודרכיו הרבים ראו בו בר סמכא עליון בתחום של גידול 
בקר לבשר. בתחום האקדמי - מאורי שימש כמרצה לסטודנטים בפקולטה 

לחקלאות ובטכניון. בשני המקומות הוא זכה לתשבחות רבות. 

במסגרת תפקידי בשגרירות בסין, כנספח למדע וחקלאות, חיפשתי מומחה 
בתחום החלב בכדי להמשיך את שיתוף הפעולה עם החברה הסינית שאתה 
נענה  התחלנו את השת"פ בשנת 2000. הצעתי את התפקיד למאורי הוא 
בשמחה. את הפערים בענף החלב סגר מאורי במהרה ועל כך תעיד ההערכה 
הרבה של אנשי החברה כלפיו וגם העובדה שנציגים מהחברה אף ביקרוהו 

בביתו במהלך המחלה.
בליבו  גמלה  לידע.  המשווע  מתעורר  עולם  בפניו  חשף  בסין  השירות 
ההחלטה להמשיך ולייעץ בסין לאחר היציאה לגמלאות, אך באחת, ירדו כל 

התכניות לטמיון עם גילוי הגידול בראשו. 

עזרא שושני
ezra.shoshani@gmail.com

מאורי עם מרכז הרפת בבייגינג
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לסין.  התכופות  יציאותיי  בין  חודש  מדי  מאורי  את  לבקר  השתדלתי 
ההידרדרות במצבו הייתה מוחשית וניכרה בגופו, אך לא בראשו- הוא נותר 
היה  מודע  לא הסתתר מאחורי מסכי הכחשה.  לאחרונה. מאורי  עד  צלול 
בתכניות  רחוקים-  במקומות  מזור  למצוא  כדרכו  ניסה  ואף  למצבו  היטב 

ניסיוניות בארה"ב, אך ללא הועיל. 

בחודשיים האחרונים ידע שזמנו קצוב. לצדו עמדה רעייתו אסנת שצלחה 
בשבילו את כל נפתולי הביורוקרטיה ובכך אפשרה לו להישאר ספון בביתו, 

עד רגעיו האחרונים תוך קבלת טיפול מיטבי. 

במשרד  שה"מ  של  לבקר  במחלקה  חבריו  הם:  רבים  מאורי  של  מוקיריו 
החקלאות, אנשי אמב"ל, עמיתים למחקר בנווה יער, המרכז לשיתוף פעולה 
בין-לאומי )מש"ב( במשרד החוץ ובמשרד החקלאות )סינדקו(, רפתנים מכל 

קצווי הקשת, וגם כל אנשי שגרירות ישראל בבייגינג- ישראלים וסיניים. 
כולם כאחד משתתפים בצער המשפחה וכל שנותר הוא לאמר- כל דאבדין 

 .ולא משתכחין

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

החוג למדעי בעלי-חיים

משתתפים באבלה הכבד של
משפחת רוזן

במות ד"ר מאורי רוזן ז"ל
מורה מן החוץ בחוג למדעי בע"ח

משתתפים בצער המשפחה 
על מותו של

ד"ר מאורי רוזן
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מאורי רוזן ז"ל 
מאורי רוזן, שהיה  קשה לכתוב בלשון עבר על 
דמות כל כך דומיננטית בענף הבקר לבשר בארץ 

במשך שנים ארוכות

מצבים מ של  אנליטי  ניתוח  בכושר  מאוד,  רב  בידע  ניחן  אורי 
שליטה  ביכולת  לבשר,  הבקר  ענף  את  שמאפיינים  מורכבים, 
במחשוב ובחשיבה מקורית. מעבר ליכולות הייחודיות והגבוהות, הייתה 
למאורי גם אישיות נעימה. הוא היה אדם מיוחד, חבר, שתמיד מוכן לעזור 
ולשתף פעולה. ייחודו התבטא בנכונות לעזור לכל חקלאי בבעיות המשק 
שלו, בהדרכה בענף הבקר, בארגון חומר הדרכה ובהכנת קורסים, בעבודה 
ובהעלאת  יישומיים  מחקרים  בביצוע  המחקר,  מערכת  עם  הרמונית 

רעיונות מקוריים ובדיקתם. וכל זאת בשקט, בצניעות ובחברות.
בזמן  עוד  לאורך שנים רבות.  ענף הבקר לבשר בארץ  ליווה את  מאורי 
עם  בקשר  היה  קודמת(  )מאה  ה-80  שנות  בתחילת  בפקולטה  לימודיו 
חוקרי נווה יער, דוד לוי וצבי הולצר. מאורי היה סטודנט מצטיין, ולאחר 
תגרי,  חיים  פרופסור  בהדרכת  בפקולטה,  שלו  המאסטר  עבודת  סיום 
הוא זכה למלגה למצטיינים של ממשלת קנדה והשלים לימודי דוקטורט 

באלברטה. 

עם חזרתו לארץ ועבודתו בשה"מ, בלשכת עפולה, המשיך שיתוף הפעולה 
הפורה שלו אתנו בנווה יער: בהחלפת דעות, בתכנון מחקרים, במחקרים 
ובהעברת הידע. היקף ידיעותיו של מאורי ובקיאותו בנעשה בעולם בענף 

בקרב  ליישום  ולהתאמתו  מהעולם  ידע  להעברת  סייעו  לבשר,  הבקר 
בוקרים ומפטמים בארץ. 

ראשי לבקר לבשר.  למדריך  מאורי  מונה  ז"ל,  אילן  דב  של  מותו  לאחר 
עיתון  עריכת  את  עצמו  על  נטל  לו  האופייני  ובשקט  העשייה  ביכולת 
המגדלים, ידיעות לבוקרים, ריכוז וניתוח נתוני תחנת מבחן הפרים בנווה 
במבחן  עגלים  באבחון  השלד  גודל  אומדן  נושא  את  הכניס  והוא  יער, 

הפרים. 
מאורי לימד את הקורס בקר לבשר בפקולטה לחקלאות. הידע הרב שלו 
היה אבן יסוד בארגון קורסים בין-לאומיים בנושא בקר לבשר בפקולטה 
חקלאי,  לכל  לעזור  והנכונות  הפתיחות  המשך  תוך  זאת  כל  לחקלאות. 

מדריך, מתכנני הזנה, חוקרים ועוד. 
לשמחתי, הנהלת נווה יער הבינה את חשיבות העבודה של מאורי ושיתוף 
וארגונם  המגדלים  עם  ההדרכה,  עם  לבשר  לבקר  היחידה  של  הפעולה 
זכות  לי  הייתה  יער.  בנווה  משרד  למאורי  לתת  לנו  ואפשרה  )אמב"ל( 

גדולה לעבוד עם מאורי בשכנות כמעט יומיומית. 

כאשר מאורי החליט לנסוע לסין מטעם משרד החוץ, מצד אחד הצטערתי, 
מההיבט האגואיסטי שלי, כי היה ברור לי שנהיה בחסר גדול, אך מהצד 
כנפיים  לפרוש  מאורי  של  החדשה  לאפשרות  מאוד  שמחתי  האחר, 
ולממש את יכולותיו הרבות בעולם. גם כשהיה בסין ניצלתי הזדמנויות 
רבות לשוחח איתו, כאשר ראיתי שהוא מחובר לסקייפ. שמחתי מאוד 
שגם מסין הוא המשיך לערוך את ידיעות לבוקרים. והייתי שמח מאוד 

עם הצלחתו הגדולה בסין. 

מאורי יחסר לנו מאוד. 
אריה ברוש - נווה יער

מאורי,
ליווינו אותך בדרכך האחרונה.

מאתנו  רבים  שליווה  אדם  של  דמות  בעינינו  עולה 
פרק חיים ארוך כעמית, כידיד וכחבר קרוב.

והרוח  האישית  תרומתך  את  לציין  שלא  אפשר  אי 
הגבית בחיזוק אחיזתנו בשטחי המרעה. פועלך חרוט 
גידול הבקר בארץ, אחד מעמודי התווך  בכל תחומי 

של ענף הבקר בעשורים האחרונים.
העבודה שהשקעת, הקשרים אשר יצרת עם מגדלים 
עדות  הם  בנדיבות,  שהפצת  והניסיון  העולם  ברחבי 

למסכת חייך.

היה  לא  האחרונים  בחודשים  כי  מודה  אני  מאורי, 
ניסית בכל דרך  קל לנו לראות אותך במצבך הקשה, 
למצוא מזור למחלתך בכל מקום בעולם, כהרגלך, דרך 

כל כלי תקשורת אפשריים.
ניסינו לעזור אך ללא הצלחה.

לכם בני המשפחה, אסנת, הילדים והנכדים, היה לכם 
בעל, אבא, סבא איש נערץ ניחן בחריצות ובהתמדה 

מודל לחיקוי, לתפארת מדינת ישראל.
תחסר לנו מאד, מאורי.

תודה לך בשם כל מגדלי הבקר בארץ

חיים דיין
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