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נייר לי התגלה שולחני
 אחרי שכתבתי עמדה
״.1994 זכרון ״כנס

 בין כתבתי נייר באותו
 להגדיר צורך היתר:״יש

 נושאים 3-2 כנס לכל
 לאותם להזמין מרכזיים,

 יסודי דיון ולקיים רקע הרצאות מספר נושאים
 ומצאתי זה במשפט עיינתי נושאים״. באותם

 היה שלא מה את גם לתאר, ממנו נכון שאין
הנוכחי. בכנס

 רפתנים, כמה עם לי שהיה מקרי במפגש
 אותה את מכולם שמעתי האחרון, בשבוע
 למעלה. שהבאתי הערכה
 זה שכנס לראות, רוצים היו שרבים הגישה,

 ומרכזיים, יותר קטן נושאים במספר עוסק
 זמן יותר מתן כדי תוך אבל שניתן, ככל

 עבודות יציגו ואפילו שייתכן מרכזיים, למרצים
 יתווספו לזה הנבחר. בנושא סמינריוניות

 בליווי זה וכל נושא לאותו רלוונטיות עבודות
 מצוקת ללא הקהל, של ערה ובהשתתפות דיון
 לנושא. דקות 20 של זמן

 שלהם שהמשתתפים בעולם, מדעיים כנסים
 לעיתים, מתנהלים המחקר, אנשי טוהרת על

 דקות. 20 בנות קצרות הרצאות של במסגרת
 החקלאים של כנס בעיקרו הוא שלנו הכנס

 אופי חוקרים. של לצערי, גדול, לא בשתוף
 מחייב ביטוי, להם לתת והצורך המשתתפים

 לדיון המקצועי הדיווח בין יותר, לשלב לדעת
 כדי תוך ואפילו, היעד קהל עם האינטגרטיבי

 הדרכתיים. המקצועיים להיבטים מעמיק מבט
 דוגמאות מספר לתת אוכל הכנס מתוך

לליבי: הקרובות
 על שידענו את שמענו - התחמיץ קציר מועד

 אפילו נמסר לבוגר, הצעיר התחמיץ בין ההבדל
 הוקצה לא אבל תיאורטית, מנה נעכלות דווח
של המעשית בהשלכה דיון היה ולא זמן
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הנדון. הנושא
 גנטית, והתקדמות הכלאות גנים, על למדנו

 הטיפוח וכלי מטרות על שוחחנו לא אבל
 ישראלית במציאות במשק, לעשות שצריך
 אפשרית. ובלתי דינמית

 גורמים לא עטין בריאות על דיווחים 3-2
 יומו שגרת את ולבחון הביתה לחזור לשומע

אותה. לשנות ואולי
 את שמילאו מהעולם, וסקירות פוליטי דיון

 אין להם גם הראשון, ביום הזמן מרבית
 שיחסי גם מה האירוע, אחרי דקות משקע,
 נעשו האחרונה השנה בחצי ברפת הסחר
 ביטוי לזה היה לא וכמעט ומעיקים קשים
הכנס. באולמות מעשי

דיון הכנס, בסיום מועט ובקהל שהיה, נכון

 בודדת הרצאה אבל הזבל, של החשוב בנושא
 נותנת לא שתהיה, ככל טובה עגלות, בנושא
 צריך אולי שהיה זה חשוב לנושא במה מספיק

שלמה. ישיבה לקבל
 רצון מתוך זה וכל דוגמאות מעט כאן עד

 ידע למוקד גם מהנה, חברתי מפגש להפוך
 כדי נאמר זה וכל מגרה מקצועית וחשיבה
 להכנס אנשים ליותר ולגרום הרף את להעלות

 בדוכנים להסתובב רק ולא הדיונים לחדרי
לכשעצמם. היפים

 אבל המאמץ, על המארגנים את מברך אני
 מעט משהו ולבנות לנסות שצריך לי נראה
 היפה לאירוע שתהיה כדי הבאות, לשנים שונה
■ ומעניינת. פורה המשכיות הזה
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