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ד"ר אהרון בן-אשר ז"ל
שנה לזכרו 

לזכרם

שנת 1958 התקבל אהרון לעבודה במנהל ב
ובמשך  שה"מ(  )כיום  חקלאית  להדרכה 
שנים רבות הוא מילא תפקידים רבים : מדריך 
לגידול בקר, מרכז מקצועי ראשי לבני בקר וב-
1981 הוא התמנה למנהל המחלקה לצאן וגם 
שם צלחה דרכו. הוא מילא את כל התפקידים 
בהצלחה רבה עד פרישתו לגמלאות ב-1991.      
העביר  במשקים,  ישירה  בהדרכה  עסק  אהרון 
וזאת  ביונקים  המטפלים  לציבור  הידע  את 
נושאים  בפיתוח  עסק  גם  אהרון  הארץ,  רחבי  בכל  ברפתות  בביקוריו 
לתלמידים  גמר  עבודות  הנחה  ישרים,  ציבור  יחסי  על  שמר  שגר,  בגידול 
סטודנטים  הנחה  רופין,  במדרשת  הרצה  להנדסאים,  בקורס  ולמשתלמים 
שני  תואר  לעבודות  ובהדרכה  שגר  בגידול  בסמינרים  ועזר  ראשון  לתואר 

בפקולטה לחקלאות. 

ימים ארוכים ושנים רבות, התרוצץ אהרון ממשק למשק, ממושב למושב. 
באורך רוח ובסבלנות אין קץ, הוא לימד את נושא התמחותו - גידול בני 

בקר יונקים. 
אהרון היה חבר פעיל בוועדה להזנת בקר, יו"ר הנהלת ענף הצאן והתמנה 

לחבר בוועדת ההשתלמויות של שה"מ. 

אהרון השתתף כמרצה בכיר בקורסים ובימי עיון למגדלים בארץ ובקורסים 
בין-לאומיים. בתקופת עבודתו בשה"מ, הוא נשלח פעמים רבות לשליחויות 
ארץ  בתורכיה,  שגר  ולגידול  לחלב  לבקר  ניידים  בקורסים  והרצה  הדרכה 
ובדרום-אמריקה, במסגרת  דוברות ספרדית במרכז  וגם בארצות  הולדתו, 

סיוע החוץ של "סינדקו" ומש"ב.

תרומתו  בעבור  הווטרינרי,  מהמכון  "קימרון"  פרס  אהרון  קיבל  ב-1990 
בענפי הבקר והצאן ובמיוחד בתחום התמחותו בגידול השגר. באותה שנה, 
העניק לו שר החקלאות דאז, א. כץ עוז ז"ל, תעודת הוקרה "עובד מצטיין" 
יוזמה  גילוי  בעבור  וההתיישבות,  החקלאות  בשירות   - משרדי  שלב   -
יחסי עבודה וחברות מעולים  ובעבור  וארגונית בתחום עבודתו  מקצועית 

תוך גילוי צניעות מרבית. 

אהרון היה דוגמה אישית, וסייע באופן פעיל לעובדיו בנושאי מחקר ופיתוח.  
הוראות  בהם  שפרסם  ודפונים  חוברות  רב,  מקצועי  חומר  הוציא  אהרון 
וטלאים.  בקר  בני  יונקים של  לגידול  והשתתף בהפקת שני סרטים  לעונה 
הוא תכנן וביצע תצפיות, השתתף במחקרים ועסק בפיתוח מבנים לגידול 
שהפכו  בן-אשר"  ותערובת  "בליל  יונקים,  לגידול  מנות  בפיתוח  יונקים, 
לשם דבר, בבחינת איכות תחליפי חלב והשימוש הנכון בהם ובבחינת מזרזי 
ובמניעת  בטיפול  ובחשיבותו,  הקולוסטרום  בתכונות  עסק  כן  כמו  גדילה. 

מחלות היונקים. אהרון הפך לבר-סמכא ללא עוררין בכל הנוגע לגידול בני 
בקר יונקים. 

בשנות עבודתו הרבות השתנו שיטות הטיפול, ההזנה והשיכון וחלו שיפורים 
ושינויים מפליגים שהביאו לייעול העבודה ולהקטנת ההוצאות. אהרון עשה 
זאת בלימוד מעמיק ותמיד בנועם הליכות, בחברות טובה ובשיתוף פעולה 

ברמן  מימי  פרופ'  של  מזיכרונותיו  קטעים 
מהפקולטה לחקלאות, על דמותו של אהרון 

בן אשר

ת אהרון אני מכיר מזה עשרות בשנים, כה רב זמן זה עד שאיני א
זוכר אותו כתלמיד, אלא כחבר לעיסוק משותף ודומה. 

וולקני, ואח"כ כתלמיד מחקר  זוכרו כתלמיד למוסמך אצל רענן  אני 
לתואר דוקטור אצל רענן וולקני וצפרה. הנושא היה יצירת תערובת 
רטובה - בליל בעבור עגלות כמזון שיחליף את החלב שמחירו גבוה 

יותר.

את אהרון פגשתי לעתים בסמינריונים ובכנסים שנתיים. אהרון ידע 
את הערכתי כלפיו. במשך כל השנים שהכרתיו, לא שמעתי ממנו מילת 

ביקורת על מישהו או על פעולתו המקצועית של איש.

וללא  פשרות  ללא  קיצוניים,  שהיו  הזולת  וכיבוד  הגינות  בו  הייתה 
הטיות מחמת אינטרס זה או אחר.

מכך,  ויותר  עבודתו,  לנושא  שלו  במסירות  אותי  הרשים  אהרון 
בהזדהות הרגשית עם החקלאות והחקלאים. היה בינינו מן המשותף 
בנקודה זאת, אבל הוא היה קיצוני ממני בהרבה בהקשרים אלו. נושאי 

עבודתו ומושאיה היו בנפשו.

הוא קרא את הספרות המקצועית בנושאים אלו בקפדנות והייתה לו 
בקיאות מופלגת בהם, בנוסף להזדהותו הנפשית עם הנושאים הללו, 

אליהם התייחס ברצינות עמוקה ביותר.

אהרון היה בין האנשים הכנים, הענווים, הישרים, המסורים, האחראים 
והאמינים שהכרתי, אם לא המצטיין שבהם.

צר לי על לכתו, כי יכול היה להשרות מרוחו זו על בני משפחתו ועל 
 .ידידיו

יוסף קרסו - מנהל המחלקה לצאן שה"מ בדימוס
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נרחב עם רפתנים, נוקדים, מדריכים עמיתים, חוקרים ורופאים וטרינריים.  
סקרנותו וצימאונו לידע, כוונו את אהרון אל השורה הראשונה של המחקר 
החקלאי, גם כשהגיע לגיל גמלאות, לא נטש את המקצוע והמשיך לעבוד 
כדי לשמור על קשר הדוק ותמיד רצה להתעדכן בנעשה בתחום התמחותו 

בשתי המחלקות בקר וצאן.  

ביום העיון לזכרו של יעקב גולן ז"ל, ב-2003, הוענק לאהרון אות "יקיר ענף 
בירושלים  הבקר  למדעי  בכנס  ולמגדלים.  לענף  הרבה  תרומתו  על  הצאן" 

ב-2007, הוענק לאהרון אות "יקיר ענף הבקר" על תרומתו לענף החלב. 

המוביל  לענף  בישראל  החלב  ענף  הפך  שבזכותם  רבים  מבין  היה  אהרון 
בעולם ותרומתו האישית הייתה גדולה ומשמעותית.  

עובד  עומר  נכדים.  ב-6  זכה  ומהם  ועומר,  רביב  בנים,  שני  נולדו  לאהרון 
הרשות לתכנון במשרד החקלאות. לאהרון ז"ל ולבת זוגתו בתיה "שתיבדל 

לחיים טובים וארוכים" היו חיים טובים ומאושרים.   

אהרון היה לנו חבר יקר ושותף לעשייה, הוא הלך מאתנו ב-7.4.2013. 
 אהרון בן אשר, נזכור אותך לעד, יהיה זכרך ברוך

חג חירות שמח!
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ד"ר אהרון בן-אשר ז"ל
שנה לזכרו 

לזכרם

שנת 1958 התקבל אהרון לעבודה במנהל ב
ובמשך  שה"מ(  )כיום  חקלאית  להדרכה 
שנים רבות הוא מילא תפקידים רבים : מדריך 
לגידול בקר, מרכז מקצועי ראשי לבני בקר וב-
1981 הוא התמנה למנהל המחלקה לצאן וגם 
שם צלחה דרכו. הוא מילא את כל התפקידים 
בהצלחה רבה עד פרישתו לגמלאות ב-1991.      
העביר  במשקים,  ישירה  בהדרכה  עסק  אהרון 
וזאת  ביונקים  המטפלים  לציבור  הידע  את 
נושאים  בפיתוח  עסק  גם  אהרון  הארץ,  רחבי  בכל  ברפתות  בביקוריו 
לתלמידים  גמר  עבודות  הנחה  ישרים,  ציבור  יחסי  על  שמר  שגר,  בגידול 
סטודנטים  הנחה  רופין,  במדרשת  הרצה  להנדסאים,  בקורס  ולמשתלמים 
שני  תואר  לעבודות  ובהדרכה  שגר  בגידול  בסמינרים  ועזר  ראשון  לתואר 

בפקולטה לחקלאות. 

ימים ארוכים ושנים רבות, התרוצץ אהרון ממשק למשק, ממושב למושב. 
באורך רוח ובסבלנות אין קץ, הוא לימד את נושא התמחותו - גידול בני 

בקר יונקים. 
אהרון היה חבר פעיל בוועדה להזנת בקר, יו"ר הנהלת ענף הצאן והתמנה 

לחבר בוועדת ההשתלמויות של שה"מ. 

אהרון השתתף כמרצה בכיר בקורסים ובימי עיון למגדלים בארץ ובקורסים 
בין-לאומיים. בתקופת עבודתו בשה"מ, הוא נשלח פעמים רבות לשליחויות 
ארץ  בתורכיה,  שגר  ולגידול  לחלב  לבקר  ניידים  בקורסים  והרצה  הדרכה 
ובדרום-אמריקה, במסגרת  דוברות ספרדית במרכז  וגם בארצות  הולדתו, 

סיוע החוץ של "סינדקו" ומש"ב.

תרומתו  בעבור  הווטרינרי,  מהמכון  "קימרון"  פרס  אהרון  קיבל  ב-1990 
בענפי הבקר והצאן ובמיוחד בתחום התמחותו בגידול השגר. באותה שנה, 
העניק לו שר החקלאות דאז, א. כץ עוז ז"ל, תעודת הוקרה "עובד מצטיין" 
יוזמה  גילוי  בעבור  וההתיישבות,  החקלאות  בשירות   - משרדי  שלב   -
יחסי עבודה וחברות מעולים  ובעבור  וארגונית בתחום עבודתו  מקצועית 

תוך גילוי צניעות מרבית. 

אהרון היה דוגמה אישית, וסייע באופן פעיל לעובדיו בנושאי מחקר ופיתוח.  
הוראות  בהם  שפרסם  ודפונים  חוברות  רב,  מקצועי  חומר  הוציא  אהרון 
וטלאים.  בקר  בני  יונקים של  לגידול  והשתתף בהפקת שני סרטים  לעונה 
הוא תכנן וביצע תצפיות, השתתף במחקרים ועסק בפיתוח מבנים לגידול 
שהפכו  בן-אשר"  ותערובת  "בליל  יונקים,  לגידול  מנות  בפיתוח  יונקים, 
לשם דבר, בבחינת איכות תחליפי חלב והשימוש הנכון בהם ובבחינת מזרזי 
ובמניעת  בטיפול  ובחשיבותו,  הקולוסטרום  בתכונות  עסק  כן  כמו  גדילה. 

מחלות היונקים. אהרון הפך לבר-סמכא ללא עוררין בכל הנוגע לגידול בני 
בקר יונקים. 

בשנות עבודתו הרבות השתנו שיטות הטיפול, ההזנה והשיכון וחלו שיפורים 
ושינויים מפליגים שהביאו לייעול העבודה ולהקטנת ההוצאות. אהרון עשה 
זאת בלימוד מעמיק ותמיד בנועם הליכות, בחברות טובה ובשיתוף פעולה 

ברמן  מימי  פרופ'  של  מזיכרונותיו  קטעים 
מהפקולטה לחקלאות, על דמותו של אהרון 

בן אשר

ת אהרון אני מכיר מזה עשרות בשנים, כה רב זמן זה עד שאיני א
זוכר אותו כתלמיד, אלא כחבר לעיסוק משותף ודומה. 

וולקני, ואח"כ כתלמיד מחקר  זוכרו כתלמיד למוסמך אצל רענן  אני 
לתואר דוקטור אצל רענן וולקני וצפרה. הנושא היה יצירת תערובת 
רטובה - בליל בעבור עגלות כמזון שיחליף את החלב שמחירו גבוה 

יותר.

את אהרון פגשתי לעתים בסמינריונים ובכנסים שנתיים. אהרון ידע 
את הערכתי כלפיו. במשך כל השנים שהכרתיו, לא שמעתי ממנו מילת 

ביקורת על מישהו או על פעולתו המקצועית של איש.

וללא  פשרות  ללא  קיצוניים,  שהיו  הזולת  וכיבוד  הגינות  בו  הייתה 
הטיות מחמת אינטרס זה או אחר.

מכך,  ויותר  עבודתו,  לנושא  שלו  במסירות  אותי  הרשים  אהרון 
בהזדהות הרגשית עם החקלאות והחקלאים. היה בינינו מן המשותף 
בנקודה זאת, אבל הוא היה קיצוני ממני בהרבה בהקשרים אלו. נושאי 

עבודתו ומושאיה היו בנפשו.

הוא קרא את הספרות המקצועית בנושאים אלו בקפדנות והייתה לו 
בקיאות מופלגת בהם, בנוסף להזדהותו הנפשית עם הנושאים הללו, 

אליהם התייחס ברצינות עמוקה ביותר.

אהרון היה בין האנשים הכנים, הענווים, הישרים, המסורים, האחראים 
והאמינים שהכרתי, אם לא המצטיין שבהם.

צר לי על לכתו, כי יכול היה להשרות מרוחו זו על בני משפחתו ועל 
 .ידידיו

יוסף קרסו - מנהל המחלקה לצאן שה"מ בדימוס
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נרחב עם רפתנים, נוקדים, מדריכים עמיתים, חוקרים ורופאים וטרינריים.  
סקרנותו וצימאונו לידע, כוונו את אהרון אל השורה הראשונה של המחקר 
החקלאי, גם כשהגיע לגיל גמלאות, לא נטש את המקצוע והמשיך לעבוד 
כדי לשמור על קשר הדוק ותמיד רצה להתעדכן בנעשה בתחום התמחותו 

בשתי המחלקות בקר וצאן.  

ביום העיון לזכרו של יעקב גולן ז"ל, ב-2003, הוענק לאהרון אות "יקיר ענף 
בירושלים  הבקר  למדעי  בכנס  ולמגדלים.  לענף  הרבה  תרומתו  על  הצאן" 

ב-2007, הוענק לאהרון אות "יקיר ענף הבקר" על תרומתו לענף החלב. 

המוביל  לענף  בישראל  החלב  ענף  הפך  שבזכותם  רבים  מבין  היה  אהרון 
בעולם ותרומתו האישית הייתה גדולה ומשמעותית.  

עובד  עומר  נכדים.  ב-6  זכה  ומהם  ועומר,  רביב  בנים,  שני  נולדו  לאהרון 
הרשות לתכנון במשרד החקלאות. לאהרון ז"ל ולבת זוגתו בתיה "שתיבדל 

לחיים טובים וארוכים" היו חיים טובים ומאושרים.   

אהרון היה לנו חבר יקר ושותף לעשייה, הוא הלך מאתנו ב-7.4.2013. 
 אהרון בן אשר, נזכור אותך לעד, יהיה זכרך ברוך

חג חירות שמח!
מאחלים
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