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מחיר שיא לפר רבייה מגזע 

סימנטל במכרז הפרים
במכרז הפרים העונתי 

שהתקיים ואורגן על ידי 
ארגון מגדלי בקר לבשר 
בנווה יער נמכרו כל 50 

פרי הרבייה מגזע סימנטל 
שהוצגו למכירה 

המכרז נערך הפעם באווירה מיוחדת 
ובנוכחות שר החקלאות ואישים 

בכירים אחרים.
הנהלת אירגון מגדלי בקר לבשר 

החליטה להנציח את ד"ר מאורי רוזן 
ז"ל, איש יקר, כהוקרה לתרומתו הרבה 

לענף והחליטה על מספר פעולות 
להנצחת שמו.

אחת הראשונות שבהן היא קריאת 
מכרז הסימנטל על שמו.

באירוע נכחו רעייתו של מאורי 
אוסנת, שר החקלאות יאיר שמיר, 

ראש השירותים הוטרינריים ד"ר נדב 
גלאון, מנכ"לית מועצת החלב מיכל 

קראוס, ראש המועצה המקומית אייל 
בצר ועוד.

המכרז נוהל על ידי המזכיר החדש של 
הארגון עמרי שרון.

בזה אחרי זה עברו פרי הרבייה יפים 
ומטופחים.

300 בוקרים, מטפחים וקונים השתתפו 
השתתפות פעילה מאוד והאווירה 

הוליכה למחירים יפים.
מחיר השיא לפר הרבייה היה

.₪ 22,000
הוענקה תעודת הוקרה לפר המצטיין 
שקיבלו מטפחיו מחוות שקמים. את 

הפרס העניק שר החקלאות.
בחלק הטקסי של המכרז, חיים דיין, 

המזכיר היוצא של האירגון, אשר סייע 
רבות בארגונו, אמר דברים לזכרו של 

מאורי רוזן.
פטירתו הטראגית של ד"ר מאורי רוזן 

היוותה עבור המגדלים אבידה קשה. 
איש מקצוע ותיק ומעולה, בעל ניסיון 

רב שנים ורב ידע, מעורב ומעודכן 
בכל הנאמר והנכתב בנושא הבקר 

בספרות העולמית, ער להביא כל מידע 
חדש לבוקרים אם על ידי הפצה בכתב 

בביטאון של אמב"ל "ידיעות לבוקרים" 
ואם על ידי מפגשים עם מגדלים.

לאחרונה פרש ממשרד החקלאות 
למשרד החוץ אך הקפיד לשמור 

על קשר רצוף ככל הנדרש לטובת 
הבוקרים בענף. אכן אבד לנו מדריך 
מסור ונערץ, רע וידיד נאמן. חסרונו 

מורגש מיום פטירתו.
רבה התדהמה וגדול הצער אך 

מחויבים להנצחת זכרו של ידידינו ד"ר 
מאורי רוזן.

כאשר אנו מתייחדים עם זכרו עולה 
בעינינו דמות של אדם אשר ליווה 

רבים מאיתנו פרק זמן ארוך.
פעילותו באמב"ל, הניסיון שהוא הפיץ 

בנדיבות, השפיעו השפעה רבה בטיפוח 
העדר הישראלי וייצוב גזע מקומי 

ישראלי.
פרי הרבייה אשר יוצגו היום הם עדות 

למסכת חייו.
יהי זכרו ברוך.

הארגון ינציח את מאורי על ידי מספר 
פעולות הנצחה ביניהן מלגות על שמו 

לסטודנטים בתחום לימודי בעלי החיים.

מזכיר ארגון מגדלי בקר לבשר £
לבשר  £ בקר  מגדלי  ארגון  הנהלת 

בחרה בעמרי שרון כמזכיר הארגון.
המזכיר  £ את  מחליף  שרון  עמרי 

הפעיל והדינאמי חיים דיין.
עמרי שרון יליד שנת 1964 £
בעל תואר ראשון במשפטים £
שאחד  £ שקמים  בחוות  ועובד  חי 

בקר  וטיפוח  גידול  הוא  מענפיה 
לבשר

עמרי שרון

מאורי רוזן ז"ל
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