
הבקו למדע' 19ה הכנס

 נוש\ו ץוחחן, דיון יום.0ה 0םק של שגרתי לכץוורה מעמד הכנס, תם
 וץוחריו מטרדי? \וו מש\וב הרפת יזבל בנושץ! קהל״ ו-־ימושר מרתק

חע1הץ בץורגון חלק שלקחו לץולה התודות של הקבוע הריטו\ול  י
 קימת כפיים, מחיץוות הבץו״..., בכנם ..״להתר\וות המילים ולפיום
 הציוד, ץזחזת הכתף, על □פיחות ץוחרונה, נהריים ץורוחת הקהל,
שת והביתה. דגו בבית שה״מ במחפן פריקה  ממל\ות סיפוק הת
 לצפות המארגנים, ץוותנו, ושמובילה לת\ורה שקשה הרגשה ץוותר,

הבץן לכנם ההכנות להתחלת עוניים בכיליון

 הוא סיימנו עתה שזה הכנס
 הכנסים במניין עשר התשעה
 התחיל זה הענף. מארגן שאותם
 שנה עשרה תשע לפני כאמור,

 שה״מ של לבקר המחלקה במשרדי
 אנשי חשבו עת אביב, בתל בקריה

 נכון כי הימים, אותם של המחלקה
 הענף לחוקרי במה לתת יהיה

 את להציג הענף, הנהלת מתקציב מומנו שמחקריהם
 הכנסים בענף. העוסקים ציבור בפני מחקריהם פירות

 החמישה מעלה בקיבוץ ההארחה בבית נערכו הראשונים
החמישה״. מעלה ״כנס השם ניתן ולכנס

 ,מצפיט המארגנים, אנו, רק שלא מסתבר
 גם זו ני מסתבר הבא. לנגם הסיום עם מיד

רפתניס, מהמשתתפים, רבים של הרגשתם
 ורופאים מדריכים וזזנןרים, תשומות, ספקי

 בנפיפה וקיומם ה״ביחד׳ הרגשת וטרינרים.
 בנראה הוא ותצוגה הרצאות של אחת

מנצח״ ״שילוב

 אשקלון יעקב, לזיכרון הכנס נדד השנים, לאורך מאז,
 ההחלטה בירושלים. האחרונות בשנים מושבו את ומצא

 האינתיפאדה של בעיצומה באה לירושלים לעבור
 התאהבנו הבירה. ותושבי תיירני עם שלנו וההזדהות

 את העברנו כנס, לבטל יכול ששלג כשנוכחנו וגם במקום
 באי את כאשר, בירושלים ונשארנו לאביב הכנס מועד
 מהמם. ונוף מרהיבה פריחה מקדמים הכנס

 ביטוי לידי בא הדבר וגדלו. הכנסים הלכו השנים, לאורך
המשתתפים. במספר גם כמו המוצגים, המחקרים בהיקף

 לתלת-יומי. הכנס הפך הראשונות, בשנים דו-יומי מכנס
 עשרות הראשונות בשנים שמנה המשתתפים מספר

 מאלף ליותר עלה ומדריכים( חוקרים )בעיקר בודדות
 העלייה היא במיוחד מעודדת האחרונים. בכנסים

 הרפתנים. של ההשתתפות בהיקף המתמדת
 רבים רפתנים ולאחרונה, השיתופי מהמגזר תחילה,
 להשתתפות חשיבות רואים כולם המשפחתי. מהמגזר

 להשתנות במקביל ולהתמקצעות. להתעדכנות ככלי בכנס
 שלו. התוכני הצד גם השתנה בכנס, המשתתפים הרכב
 של הצגה על בעיקר, הראשונות בשנים שהתבסס מכנס

 ונכללים יותר למגוון כיום הכנס הפך מחקרים, תוצאות
 את המעסיקים אקטואליים בנושאים ודיונים סקירות בו

הענף.
 מחד, למנות ניתן לאחרונה, שבהם שעסקנו הנושאים בין

 ברמה הענף וכלכלת הציבור בריאות שיווק, כמו נושאים
 בייצור עונתיות של בעיות ומאידך, והעולמית הארצית

 בעלי ורווחת סביבה איכות לנושאי פתרון ומתן החלב
החיים.

 הוא הכנסים במהלך והתפתחה שהלכה יפה מסורת
 מועצת "מלגות והענקת הענף״ ל״יקירי ההוקרה מפעל

 הכנס. פתיחת במעמד מצטיינים לסטודנטים החלב״
 משרד מנכ״לית בחסות ומכובד מרשים פתיחה בטקס

 יקיר "אות את הענקנו שאלתיאלי, יעל ,הגב החקלאות
 ומורה וטרינרי רופא גיא, בו אווי פרופ׳ לשלושה: הענף״
 הדרכה איש אשו, בן אהוון ד״ר לווטרינריה, ספר בבית

 חוקר אהרוני, יואב וד״ר והצאן הבקר בתחומי ופיתוח
 בשנים פרשו השלושה החקלאי. המחקר במנהל

 עשייה של רבות שנים לאחר לגמלאות, האחרונות
 ניתן הוקרה" ״מגן בתחומו. אחד כל לענף, ותרומה

 עדר לטיפוח השנים רבת תרומתם על לעובדי"שיאון״
ושלישי, שני לתואר סטודנטים חמישה הישראלי. החלב
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 קבלו הענף בתחום עוסקים שמחקריהם
 תודה דברי חתמו הטקס את לימודים. מלגות

והמלגות. האותות מקבלי נציגי של

 האחרונות, בשנים כמו השנה, לוותה הכנס את
 הענף בשירות וטכנולוגיות תשומות של תצוגה

 אלה, חברות. מארבעים יותר של ובהשתתפות
 הגלום השיווקי הפוטנציאל את גילו

 עם עולה בתצוגה ומספרן בכנס בהשתתפות
 מימד לכנס נתנה המסחרית התצוגה השנים.
 ודוכן באולמות ההרצאות עם שיחד ססגוני
 שהוגשו תנובה, חברת תרומת חלב, מוצרי
 לאטרקציה האירוע את הפכו לציבור, חופשי

 מהגורמים הנראה, ככל שהיא, רגילה בלתי
 האחרונות בשנים עדים אנו שלה לעלייה
 של הרצון שביעות ולמידת ההשתתפות בהיקף

המשתתפים.

 הפך הבקר למדעי השנתי הכנס ספק, אין
 ויש הענף של המרכזי לאירוע השנים במהלך

 החקלאות ענפי שבין לגדול גם אומרים
 המארגנים, אנו, רק שלא מסתבר בישראל.
 כי מסתבר הבא. לכנס הסיום עם מיד מצפים,

 מהמשתתפים, רבים של הרגשתם גם זו
 מדריכים חוקרים, תשומות, ספקי רפתנים,
 וקיומם ה״ביחד" הרגשת וטרינרים. ורופאים
 כנראה הוא ותצוגה הרצאות של אחת בכפיפה
מנצח״. "שילוב

 העשרים להיות אמור לטובה עלינו הבא הכנס
 זה עגול" ״מספר כי מרגישים אנו במספר.

 איכותי אירוע לקיים לכן, ומקווים מחייב
 העשרים. בשנתו לכנס כיאה ומיוחד,

עדיין יש הרבות, ההצלחות לצד כי לנו ידוע

 כנסים מעט בעתיד. לשפר שעלינו תחומים
 רפתנים אחת גג קורת תחת מכנסים בעולם

 מדעיים, תכנים זמנית, בו ומשלבים, וחוקרים
 זוהי מסחרית. ותצוגה השעה" ב״נושאי דיונים

 למארגנים, ואתגר פשוטה לא משימה
 ועדת רבה. ורגישות לב תשומת המחייבים

 של ולציפיות לרצונות להיענות ברצותה הכנס,
 להכין בבואה תידרש, בכנס המשתתפים כל
 בין לאזן הדרכים את למצוא הבא, הכנס את

 ברור זאת, עם בו. המוצגים השונים הנושאים
 כל את ולראות להמשיך רוצים אנו כי לנו

 להמשיך כדי הבאים, בכנסים גם הענף חלקי
 בו. השוררת המיוחדת מהאווירה יחד וליהנות

חלק לקחו שלא העיתון קוראי ציבור בעבור

 על לחזור צורך חש אני הנעילה, בטקס
 הסיום: במעמד אמרתי שאותם הדברים
 החברות בהם לכנס, החסויות לנותני תודות
 החלב. ומועצת ויוטבתה שטראוס תנובה,
 הכנס של המארגנת הוועדה לחברי תודות

 הבקר, מגדלי התאחדות משה״מ, חברים שבה
 החקלאי המחקר מנהל החלב, מועצת

 שהיו ושה״מ ההתאחדות לבנות ו״החקלאית״.
ההרשמה. על

 בשה״מ, ולצאן לבקר המחלקה למדריכי
 וסייעו וההקרנה המחשוב מערך את שהפעילו

 הכנס. ימי בכל ולמרצים הראש ליושבי
 שנתנה האגף מזכירת מיכל, משה״מ: לחברים

 שהגיע מודי למארגנים, המשרדית התמיכה את
 הצד כל על וש״ניצח״ אחרון ועזב ראשון
 הצד את שריכז שושני עזוא ד״ר בכנס, הטכני

 המגוונת התכנית מאחורי ועמד המקצועי
 ויקי, חביבה, ואחרונה התקצירים. וחוברת

 של סיומו למחרת כבר מתחיל הכנס שבשבילה
 עם הקשר המופתי, הארגון על הקודם, הכנס

 אותה הטובה והרוח והאורחים המציגים
הכנס. באי כל על השרתה

 גכנס להתואות ו.״. תודה הובה לכולם,
■ הבא.
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