
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף ענפי הצומח, תחום פרחים

 2021 מרץ

 א"פתש ניסן
 
 

 ז"ל מור לזכרו של ד"ר יורם
 

 מיכאל אייזינגר, מדריך פרחים בדימוס -כתב 

 וברבות ,הראשונים הוורדים מדריכי בין היה יורם. רמו יורם לעולמו הלך 2021 פברואר חודש באמצע

    .הפרחים אגף מנהלל מונה הזמן

 הפרחים ענף עת ,80-וה 70-ה בשנות התמקדה פעילותו

 האגף .תקדים חסר בפיתוח היו ,בפרט הוורדים וענף ,בכלל

 צריך היה כאשר ,מדריכים עשרות מנה בתקופתו לפרחים

 של הייתה  רהויוהא. לחקלאים להעבירו ןזמב ובו ,ידע יצריל

 השעון סביב כמעט - והעבודה  ,ושליחות ראשוניות ,חדשנות

 .המוביל החקלאי היצוא ענףל הפרחים ענף של הפיכתו עד -

 .זו להצלחה רבה תרומה הייתה ליורם

 ,ישר אדם מאוד הערכתי דווקא אני. התנהלותו על חלקו מעטים שלא יודע ואני, קל לא איש היה יורם

  בעל ,חרוץ

 .האיש היה כזה. זרים משיקולים ותחפ היו החלטותיו וכל ,שווים ולבו שפיו ,מטרה חדור ,עקרונות

 סמוך' היה .ההדרכה בודתבע המדעי הפן את שילבו שלו הדוקטורט עבודת את השלים ,העבודה כדי תוך

 .הפרחים בענף דרך מורי עצמם בפני שהיו ,זיסלין ונפתלי הלוי אברהם הפרופסורים של 'שולחנם על

 בנאמנות אותה סעד יורם .עצמה בפני מרתקת אישיות שהייתה, תמר אשתו נפטרה שנה כעשרים לפני

  בסבלה

 .באוסטרליה שנה חצי כולל ,בעולם לתור כן לפני הספיקו עוד הם אבל, הרב

 1954 בשנת. יק'מייצ יורק בשם מתבגר כנער ארצה בגפו עלה המלחמה תום ועם, השואה את שרד יורם

 מאוחר .במשק הראשונה הילדה הייתה ,דגנית, הבכורה בתם .בוקר שדה קיבוץ ממקימי והיו לתמר שאינ

 27פורסם בעלון ענף הפרחים מס' 



 שחר  מושב ההי יותר מאוחר. גת בקרית התמקמו ולבסוף ,נהורהל, שחר למושב ,ללכיש  ועברו עזבו יותר

 .ורדים בגידול דרך פורצי (לכיש אזורב אחרים  רבים מושבים ועמו)

 ביקור יזמתי אף... הגיל מגבלות את הביןו ערני, צלול תמיד שהיה ,יורם עם בקשר הייתי האחרונות בשנים

  של

 .מאוד אותו מחישש ,נוסטלגי מפגשל בביתו חברים כמה

 .בה גאה היה שכה, ענפה משפחה השאיר יורם

 .זה מושב ממקימי היו ומשפחתה אשתו שכן, ורבורג כפר במושב אשתו לצד נקבר הוא

 .גאווה איזו! לתקומה משואה מובהקת דוגמה - מור יורם ר"לד הפך מפולין העולה יק'מייצ מיורק 

 .ברוך זכרו יהי

 

      


