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יוסי ביגון הלך לעולמו
אחד מעמודי התווך של ענף הרפת
בישראל ,הלך לעולמו לפני כחודשיים
וזאת לאחר מאבק במחלה קשה.
מאיר בראון ,חברו הטוב ספד לו
"יוסי היה איש יקר ,איש שהאמין
בענף ,יוצר וחבר אמת ,איש הגון
ואמיץ" .ביגון נקבר בקיבוצו ,יפעת
כשהוא בן  70במותו •

ראובן זלץ

יוסי ביגון הלך לעולמו

אחד מעמודי התווך של ענף הרפת בישראל ,הלך לעולמו לפני
כחודשיים וזאת לאחר מאבק במחלה קשה .מאיר בראון,
חברו הטוב ספד לו " יוסי היה איש יקר ,איש שהאמין בענף,
יוצר וחבר אמת ,איש הגון ואמיץ" .ביגון נקבר בקיבוצו ,יפעת
כשהוא בן  70במותו.
יוסי ביגון ,מי שנחשב לאחד מהאנשים הוותיקים בענף,
הלך לעולמו .מאיר בראון ,חברו מגן שמואל ומי שבעבר היה
מזכיר התאחדות מגדלי הבקר אמר לנו " הוא היה מהאנשים
שדחפו אותי להתמודד לתפקיד המזכיר בהתאחדות ומאז
הפכנו לחברים .כשהגעתי להתאחדות הכרתי אותו לעומק
יותר .התברר לי שאלוהים נתן לי מתנה ,להכיר אדם נפלא
וחבר נהדר ולמדתי ממנו הרבה .בתקופה ההיא האמנו במה
שאנחנו עושים ובאנו מתוך שליחות אמיתית ואהבה לענף.
הכרתי בהתאחדות קבוצה נפלאה של אנשים אוהבי הענף,
שהיו מקצועית ברמה הכי גבוהה ויוסי היה מהמנהיגים של
עמק יזרעאל .יוסי היה הדבק והמוביל בעמק ,גם בהתאחדות,
הוא אחראי ליצירת כלים כלכליים שהיו לעזר רב לרפתנים.
בהתאחדות הוא היה מהדמויות המובילות .זו היתה תקופה
רבת פעילויות ומעשים .הדבר העיקרי שעסקנו בו ,היה ביצוע
הרפורמה ברפת הישראלית בהשקעת ענק של המדינה של
כשני מיליארד שקל .כשאתה מסתובב היום בארץ אתה מבין
כמה הרפורמה הזו שינתה לחלוטין את הענף .יוסי היה שותף
בכיר בכל המהלך ועזר לביצועו".

איש רב פעלים

מאיר בראון ממשיך ומספר על יוסי ביגון "יוסי היה שותף
להעברת חוק החלב ,זה היה שלב רציני מאוד והבטיח את
הענף לכמה שנים .יוסי היה שותף למאבק נגד מכירתה של
תנובה והיה מתנגד חריף נגד המהלך .לצערי בסופו של דבר
תנובה נמכרה ובעיניי זו היתה טעות גדולה ביותר .יוסי
היה גם שותף לפיתוח תוכנת נעה ועזר לפיתוחה והכנסתה
לרפתות בארץ ,כיום אי אפשר לתאר רפת בישראל ללא
התוכנה .יוסי גם היה המוביל למהלך של פינוי הזבל מהרפתות
ועיבודו .תשמע ,היתה לו ראיה חדה ורגישות גדולה כמו גם
כושר עבודה בלתי רגיל .הוא ראה בדאגה גדולה את עתיד
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ההספד

הרפתנים ,בהתארגנות הרפת ,במרכז חקלאי העמק,
בבני בקר ,במוסדות ענף החלב והבקר ,במסירות רבה
בכל תפקיד בצנעה ,בחיוך ובאהבת האדם .יוסי בטחנו
בך וביכולתך לעבור גם את המשבר האחרון אך לצערנו
המחלה הכריעה .אנו תפילה שנדע לשמר ולפתח את הענף
ומורשתך לדורות הבאים .יוסי נפרדים אנו היום ממך
בכאב גדול .רצינו לומר לך שאנו אוהבים אותך .תחסר לנו
מאוד בעשייתך השוטפת והמרובה.

ליוסי חברנו היקר
יוסי עזבת אותנו בחטף.
חבר פעיל בענף המדהים שלנו  -מקצוען לעילא ,ישר כמו
סרגל ,נאמן לדעותיו ולהשקפותיו ,יזם בלתי נלאה ,מנהיג
מוביל.

בשם הרפתנים באזור ובארץ.

יוסי הולכת את ענף הרפת באזור במשך שנות דור
להישגים ביציבות ביושר ובמקצועיות.

מוסדות הענף :ההתאחדות מגדלי בקר לחלב ,החקלאית
ושיאון .שותפיך בהתארגנות החברים :בבני בקר ,במרכז
חקלאי העמק ,במפעלי העמק ,ובמשקי עמק יזרעאל▲ .

היית ראש וראשון אדם ישר ,ישיר ,ענייני וחרוץ.
הקדשת עשרות שנים של פעילות פורייה בשירות

אופטימי ,הוא חלק מדור שהצמיח דורות של רפתנים .ראיתי
את המסירות שלו למשפחה אך הרפת היתה ביתו השני.
ההליכה שלו מבחינתי זו אבדה גדולה" בראון מסכם "מאושר
האדם היכול להוציא את ימיו בין אוהביו למעריכיו .לי תחסר
מאוד ותמיד אזכור אותך ,אהבנו אותך מאוד וראינו את זה
בהלוויה שלך אליה הגיעו מאות רפתנים" .יהי זכרו ברוך▲ .

ההתפתחויות במדינה ובענף הרפת ובחקלאות בכלל .תמיד
כשהיה מציג את עמדותיו הואר היה מקצועי ,בהיר וללא
פוליטיקה .האופקים שלו היו רחבים וזה נתן לו ראיה מיוחדת
לראות כיווני התפתחות עתידיים" .בראון ממשיך "תמיד
ברגעים של סימני שאלה ודאגה הייתי הולך אליו לקבל עצה
טובה ונבונה .שוחחתי איתו כמעט כל שבוע והוא נשמע לי

חברת א.ב .מתכננים
מברכת את מגדלי הבקר
בשנת תנובה מוצלחת

אתכם לאורך כל הדרך!

דרך מנחם בגין  ,116תל אביב ,ת.ד ,25256 .מיקוד 6125102
טל ,03-6233777 .פקסronen@abt.co.il ,03-6233700 .
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