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סטיבן רוזן, מדריך שה"מ באזור מחוז העמקים רמת הגולן, 
חבר של מריו למעלה מ-30 שנה מספר על מריו "הכרתי את 

מריו לראשונה כשהייתי מרכז רפת בכפר חרוב ומריו היה 
מרכז התארגנות הרפת של עמק הירדן ורמת הגולן והיה גם 
מנהל צמח ניסיונות, גוף העוסק במחקר חקלאי באזור עמק 
הירדן, אנחנו מדברים על יותר מ-30 שנה, לאחר כשנתיים 

היכרות בינינו, הוא למעשה גייס אותי לעבודה בשה"מ, שלח 
אותי למשרד החקלאות ועזר לי להתקבל כמדריך מאחר ונוצר 

מחסור במדריכים בעמק הירדן ומאז, בזכות מריו אני עובד 
בשה"מ". מריו היה באמת איש יוצא דופן במובן החיובי, 

ממשיך סטיבן ואומר "זה נכון שכשאדם מת מדברים בשבחו 
אך מריו היה באמת איש נדיר. היה בו יושר ויושרה יוצאי דופן 
גם כאדם וגם בתפקידים שהוא מילא. הוא דיבר לכולם בגובה 
העיניים והתייחס בכבוד ובצניעות לכל הסובבים אותו. היתה 

לו כריזמה אישית מיוחדת והוא ידע לסחוף אחריו אנשים. 

כואב לי מאוד לומר אך אנחנו איבדנו חבר יקר ואהוב ובעל 
מקצוע מעולה שהיה מעורב עשרות בענף בצפון הארץ והיה 
ממוביליו וממקדמיו והיה מהאנשים החשובים בענף ובכלל 

בחקלאות, איש משכמו ומעלה". סטיבן ממשיך "כשמריו עבד 
בצמח ניסיונות נפגשנו כמעט על בסיס יומי, כי הוא היה גם 

מרכז התארגנות הרפת. מריו היה קשור לענף והיה מהקולות 
השפויים והפטריוטיים של הענף, בכל מקום ובכל תנאי. 

הוא היה שותף ליוזמות רבות הן לקידום הענף והן במכון 
התערובת אותו ניהל שנים רבות. מריו היה איש משפחה 

למופת, הוא הביא את משפחתו לארץ והיה קשור למשפחתו 
ולמרות עיסוקיו הרבים תמיד מצא זמן למשפחתו". סטיבן 
מסיים "לי באופן אישי הוא מאוד ייחסר, גם בפן החברתי 

ובטח בפן המקצועי. הוא ידע להיות חבר טוב ופטירתו 
גרמה להלם וכאב גדול".  מריו היה חבר קיבוץ עין גב והיה 

אבל כבד ירד על קיבוץ עין גב, 
ענף הרפת והחלב, על חקלאי הגליל 
ורמת הגולן וכל מי שהכיר את מריו 
טינסקי שנפטר בפתאומיות. אלפים 
ליוו את מריו בדרכו האחרונה •

משכמו ומעלה. מריו טינסקי זכרו לברכה

ראובן זלץ

איפה ישנם עוד אנשים...
מריו טינסקי ז"ל - 

קווים לדמותו
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מהמובילים החברתיים בקיבוץ. הוא עסק בספורט כחובבן.  
מריו נקבר בקיבוצו עין גב ואלפים ליוו אותו ברכו האחרונה.  

מריו טינסקי אבני דרך 
קיבוץ עין גב מודיע בצער רב על פטירתו של מריו טינסקי. 

מריו נולד באורוגוואי ב1953. בשנת 1973 נישא לאלסה 
ובאותה שנה הם עולים לארץ בגרעין של תנועת איחוד 

הבונים ומגיעים לעין גב. בקיבוץ הקימו אלסה ומריו משפחה 
לתפארת. מריו בלט בנוף בעין גב במעשיו, בדעותיו וביחסו 

הלבבי. כישוריו הובילו את מריו לתפקידים מרכזים. הוא ריכז 
את הרפת ואת המשק, ניהל במפעל אפימילק וב-11 שנים 

האחרונות שימש בהצלחה כמנכ"ל צמח תערובת. אבל מעל 
הכל מריו היה איש משפחה שאהב ודאג לקרוביו. משפחתו 

גילתה את האצילות שכל כך אפיינה אותו גם לאחר מותו ועל 
כך הם ראויים לכל שבח. מריו הותיר אחריו את אלסה אשתו, 

בניו שאולי, רועי, לילך, עדי, הנכדים וכל בני המשפחה וחבריו. 
יהי זכרו ברוך. )הדברים נלקחו מעמוד הזיכרון של מריו באתר 

קיבוצו עין גב(.   ▲

ההספד של בתו עדי בהלוויה

"אבוש שלי איפה ואיך מתחילים בכלל לתאר איזה 
אבא אתה

כולם מכירים אותך בתור מריו טינסקי
המנכ״ל הגדול, האיש המצליח, החבר 

הלוואי והיה לי מספיק מילים לתאר איזה אבא אתה,
היית הופך את כל העולם בשביל חיוך אחד קטן שלי

היית מסתכל עלי בהערצה וגאווה סתם בלי סיבה 
היית צוחק מכל בדיחה מטופשת שלי

היית סובל את כל השטויות שפתאום צצו לי 
היית עונה לי לטלפון בכל מקום בעולם או בפגישה 

הכי חשובה
לא היה יום אחד שלא התקשרת אלי רק כדי לשמוע 

שאני בסדר.
היית הראשון שמתנדב לעזור לכל חבר שלי 

היה חשוב לך כל כך העתיד שלי, שאני יהיה מאושרת 
שיהיה לי טוב גם שלא תיהיה פה

היית מביא לי את הירח אם הייתי מבקשת
אבוש איך ממלאים את החור הזה בלב איך ממשיכים 

לחיות בלעדיך 
אני מבטיחה לך שבכל חלום שתבוא אני יתן לך 

לנשק, לחבק, למחוץ, לצלם מה שתרצה
רק תבוא אבוש"

עדי

Roto Grind-כדאי לבחור ב

להאביס עם קש טחון טרי
ולקבל יותר תפוקת חלב/בשר

ויותר כסף

רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 49611, נייד: 050-5379383  טלפון/פקס: 03-9227921  

aaviram11@bezeqint.net :דוא"ל

המכונה שיכולה לטחון  	π
ולרסק חומרים רטובים וקשים 

שמכונות אחרות לא יכולות.
אחזקה קלה - במכונה 2 חלקים  	π
נעים בלבד, מהם רק חלק נשחק 

אחד. המרסקות עשויות תרכובת 
טונגסטן קשה והן ניתנות להחלפה 

בכל 4 הכיוונים.

פשוט - מערכת הפעלה מאוד  	π
אפקטיבית המאפשרת לאותה מכונה 

לעבוד עם טרקטורים מ-70 עד 
200 כו”ס. אנחנו יכולים להתאים גם 
למערכות בהספק 540-1100 סל”ד.

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

חוזק הטרקטור לדוגמא: עם 80-90 כו”ס 
ברמת יובש רגילה בטחינה בינונית יכולה 

לטחון 15 טון לשעה. 
בשל אפשרות גיוון רב של משתנים   

התפוקה נעה בין 40-5 טון בשעה. מגדלי הבקר בגרמניה, אנגליה וארה"ב טוחנים לעצמם יום יום את הקש במנה

רפתן חכם אל תהיה פראייר!
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