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 דברים לזכרו של דני

זו תהיה עוד שיחה אחת מיניי רבות ששוחחנו במשך כל זמן עבודתנו המשותפת ובמיוחד  

בדרכך  לחלוק לך לכבודהיא משותפת עם קהל רב שבא  ,אולם הפעם .בצאתך לגמלאות

 האחרונה. אז בו נתחיל,

ן נמצא איתנו ומלווה את ", כך תמיד התחלת, כאילו אתה עדיי?"מה נשמע, מה חדש בעבודה

"מה שלום הילדים ובמיוחד תמסור ד"ש חם למלי", כך תמיד . כל האירועים כקטנים וגדולים

שכבר שנינו ידענו שאתה במצוקה נפשית  אך לפני שבוע, סיימת. גם שיחתנו האחרונה,

ה , מכריעה אותך, סיימת את השיחוגופנית גדולה, ו"המחלה הארורה הזו" כפי שכינית אותה

משפט "דאגה למשפחתי ושנתראה בימים טובים יותר". כך הייתה תמיד, חלק אחד ב

 דואגת לאנשים הסובבים אותך. ,בנשמתך מתכננת אירועים וצופה קדימה, וחלק אחר

בוגר היו סביב ערכי החקלאות הבסיסיים: אדמה, מים בע"ח ובמיוחד הרפתנים.   חייךכל 

, לימים רפתן בעמק הירדן "ישראל מקווה" לישראשהוקם ב הראשוןבית הספר החקלאי 

ולאחר מכן גם מזריע בישובים אלו. בהמשך האיחודים של מרכזי ההזרעה לשני מרכזים 

גיחה קצרה גם לך הייתה בין לבין, גדולים "און" בצפון ו"השרות להזרעה מלאכותית", בדרום. 

ני בפקולטה את התואר הראשון והשסיימת , להשכלתךלעסקי השלחין והפיצוחים. 

מנהלה המקצועי כ מובילעצמך את  תמהר מאוד מצאבשרות להזרעה מלאכותית,  .לחקלאות

לבסוף,  בעיקר על הטיפוח הישראלי. מהלכים רבים שהשפיעווהובלת , יזמתשל האגודה. 

  שיאון. –הייתה גם ציר מרכזי באיחוד האגודות לחברה אחת 

 ך:מסגולותי

 חלוםהראייה למרחק, היכולת ל – חזון

 . לדעתו להשכיל אמיתית מאהבה נובעת, הנכון במשמעה - סקרנות

 .סמכות במינימום מטרה עבר אל אחרים אנשים להוביל יכולתה היא - ונוכחות מנהיגות

 .מימוש החזון, החלום, הסקרנות תוך כדי מנהיגות ונוכחות מרשימה – ביצוע

 .בדיםיכולת ומימוש קשרים עם אנשים רבים מכל הר – קשר חברי

 את כל התכונות הללו לדמות אחת, תוססת, אנרגטית, תמיד מוביל ותמיד מיישם.  גילמת

הפרה הישראלית החלה את דרכה בעדרים קטנים הפזורים בכל רחבי המדינה. היא הניבה 

ק"ג חלב. בזכות מספר ענקים שייסדו, שינו ובנו תכניות טיפוח, לא היינו מגיעים  0,111-כ

"שם הזו מחכה לך המקצועית כל הגוורדיה  ק"ג חלב לפרה. 511,..-כ ,להיכן שאנו כיום

 מדור המייסדים. האחרון אתה ללא ספק, . לשיחת חוליןלמעלה", 

בתחילת דרכך, עדיין לא הייתה זרמה קפואה וההזרעה המלאכותית הייתה בעיקרה 

תחה לוגיסטיקה של תיאומים בין הקפצת הפר לרפתות בסביבה. בשנות החמישים, התפ

טכניקת ההקפאה ואתה נסעת ולמדת איך לייצר כופתיות זרע קפואות בחנקן נוזלי. מכאן 

. במשך שנים היית שותף פעיל ז"ל התפתחה תכנית ההמתנה המפורסמת של משה היימן

ית שהביאה את כולנו להישגים בין לאומיים ולפרה היצרנית ויוזם לתכנית הטיפוח הלאומ

הגבוהה בעולם.  עד כדי כך, שהזמינו אותך לתת הרצאה שכה התגאתה בה, בכנס מדעי 

 בספרד. 



. כבר אז גיבשת את  0111-פרסמת את התכנית המקצועית לשנת ה 990.בשנת כבר 

גרלי של מערכת הטיפוח: אחרי, הם חלק אינט יםשנ 06-שהיום, כ ,הנקודות העיקריות

. אותך תמיד עניין הצעד הבא אמרתיכבר  ,עוברים, קביעת המין וסמנים גנטים. איש חזון

 והכל בגדול. לא נעצרת על הפרטים הקטנים, אלא הסתכלת מערכתית קדימה. 

את מערך היצוא של הזרמה  והקמת"שר החוץ" של הפרה הישראלית. היית  ,דני

   .נחוצים לטיפוח הישראלי עם העולם החיצוניהבקשרים   האמנתהישראלית.. לצד היצוא, 

חברים רבים. את השכלה, שיטות עבודה ו תכנסים בין לאומיים שבהם רחשב השתתפת

להם  תלישראל והראהבאת בתחומי הקפאת הזרע והטיפוח,  ,חלקם, המובילים בעולם

שיזמת ימיי עיון מקצועיים להוצמדו  תמיד ,ביקורים אלובגאווה את הישגי הטיפוח המקומי. 

    לכלל ציבור הרפתנים ולאנשי האקדמיה המקומיים.

היה תמיד היכולת  ךבמרכזם של וויכוחים סוערים. היופי באישיות היית נוכח ומשתתף פעיל

במרבית המקרים היה  ,באירוע חברתיגם עם לעיתים לקח מספר שנים,  ,לסיים את הוויכוח

 ערב שירה, ערב הסרטה, או ארוחת ערב דשנה.  : , בעזרתה של עדנהךזה בבית

אנחנו היינו לך המשפחה הנוספת. כל אירוע משמח או עצוב הייתה נוכח. ליוותה את כל 

הלידות של ילדיי העובדים והכרתה את כל הדרדקים. רקדת עם החיים כפי שרקדת בלהקת 

עד העת האחרונה הריקוד שבצעירותך היית חבר בה. קראו לך "דני היפה" ואמנם, פניך 

 הקרינו תמיד חיוניות וצעירות. 

יהודה וולר פרופ. עם את אפרים ואותי, ממשיכיי דרכך המקצועית, תמיד כינית "ילדיי". ו

מיכה רון הקפדת להתייעץ על נושאים שכבר היו "חדשנים" מידיי. הפרגון והתמיכה פרופ. ו

יותך. אנו מבינים היום מה היא בכל הצעדים המקצועיים של "דור הממשיכים" היו חלק מאיש

הבדידות של המנהל ועד כמה קשה הדרך לשינויים, ויוזמות. הקפדנו לשמור על קשר רציף 

 איתך ואף זכינו לבקרך בימיך האחרונים.  

משפט הבנאלי "נוח על משכבך בשלום", לאחר ייסוריך אין מילים מתאימות יותר לסיים מה

שאול  ב ראש השנה ואילושאתה נפטרת בער מהמחלה הארורה. רק סימלי הוא הדבר

אגרנוב ז"ל, חברך משכבר הימים, שביחד ניהלתם יחדיו את השרות להזרעה מלאכותית, 

עשרת ימיי התשובה שבה נחרץ דינו  – לעשור כֵֶּסה בין - 0110 יםכיפורהיום  נפטר בערב

ת ההדרכה ך בשער הנכון וייתן לך אמחכה ל של האדם למעלה. אני מבטיח לך ששאול 

 של נתק. שנים 1.  לאחר ,הכוסית הראשונההמתאימה, כמובן לאחר שתיית 

 מאוד מאוד עצובים .נפרדים ממך עובדיך וחבריך לעבודה

 היה שלום, 

 יואל וחבריך לעבודה


