
הכותרת גולת
 המדעי הכנס התקיים מאי בחודש

 את שמהווה בירושלים לחלב לבקר

 המקצועית הכותרת גולת

 של חגיגה הענף. של והחברתית

 חלקי מכל שרבים, ימים שלושה

 הוא הכנס ונהנים. מגיעים הענף,

 החקלאות בענפי האירועים גדול

 הענף. חברי של עצמית" "בעבודה נעשה וכולו

 הקודם הכנס סיום עם מיד מתחילה הבא, הכנס הכנת

 מלוכדת קבוצה התגבשה השנים במהלך השנה. כל ונמשכת

 חוקרים נציגי התאחדות, עובדי בשה׳ימ, מדריכים של

 המתבקשים הלקחים את מפיקים הם החלב. ומועצת

 הרבה מקודמו. גדול שיהיה הבא הכנס את לקבל ונערכים

 מושקעים ולענף לאנשים אהבה עבודה, מחשבה,

 ובגידול החברים במשוב נראות והתוצאות בהתארגנות

 המשתתפים. במספר המתמיד

 ובמערכת בשה״מ הגדול המשבר העיב השנה הכנס על

 הקשה והפגיעה רבים מדריכים של הפרישה המחקר.

 הרוח מצב על השפיעה שנשארו, המדריכים של במורל

 כרגיל". נהגנו"עסקים שכולנו אף על ובביצוע, בהכנות

 הוא רוחו, ועל הכנס על נשמור שאנחנו ספק, לנו אין

 שיש נפלאה למסורת והפך הענף לחברי וחיוני חשוב

 מכלול על עמוקה מחשבה להקדיש יש מנגד, אך להמשיכה.

 לקיימה. שראוי האופן ועל המגדלים של ההדרכה צרכי

 ומחקר הדרכה מערכת של בקיומה רבה חשיבות יש

 וזה המערבי העולם בכל מקובל כך ציבורית, באחריות

 מתקשים מאורגנים, חקלאים שגם התחומים, את מבטיח

להרים.

 הגבוהה, המקצועית הרמה - וכמה כמה אחת על בישראל,

 חייבים מצטיינת, באיכות והדרכה מחקר בזכות רבות הושגה

 במסגרת לקיימם, המדינה מחויבות ועל עליהם לשמור

 רשאיות )שבה הירוקה" "הקופסא שנקראת התמיכה

הבין-לאומיים(. ההסכמים אף על לתמוך, המדינות

 במערכות ההתפתחויות אחר יעקבו שהחקלאים ראוי

 ברמות חליפיות מערכות ליצירת וייערכו הממלכתיות

 חיונית לחקלאים, וצמודה מודרנית הדרכה שונות.

 על ישמור הוא שרק מקצועי ולקידום ידע להעברת

 ארץ בחבל חקלאות לקיים שמאפשרת והמצוינות האיכות

קשה.

 בנחרצות תפעל אם החקלאות, משרד הנהלת תעשה טוב

 למדריכים, הולם תגמול לתת הציבורית, ההדרכה את לחזק

 ותעמיד רב, וניסיון גבוהה השכלה בעלי הם שהיום

 יישומי ידע ליצירת להדרכה, הנחוצים הכלים את לרשותם

 נוספים. מקצועיים תחומים ולפיתוח

 משבר עם והיום, משמעית וחד ברורה למדינה התרומה

 בכל צרכיה, כל את ישראל מדינת מספקת העולמי, המזון

 מוצרים, במגוון החלב, משק ובראשם החקלאות ענפי

סבירים. ובמחירים באיכות

 הקשים במבחנים בהצטיינות עומד בישראל החלב ענף

 שהממשלה וראוי לעת מעת איתס, מתמודדת שהמדינה

 במחקר התפתחותו, להמשך הבסיסיים הכלים את תיתן

מעולים. ובהדרכה
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