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ב הבקר למדעי 2ה-ם 0הכנ חל  עד המדעיים הכנסים מבין והמופלץז הגדול הכנם היה ל
שתתפים, מץוות כל \ות לר\וות היה מרגש כה. ל כל שמילץוו ימים, שלושה במשך המ ל  ח

 של ה\וירוח ובחדרי ה\ווכל בחדרי בלובי, התצוגה, בחדרי ההרצ\וות, בץוולמות ופינה
 תקווה ץומונה, מתור \וותה עברנו הץוחרונה, התקופה לנו הייתה קלה לץו המלון.

לכולכם! תודה - ונחישות

 הכנס של ■■ידתו
J -הבקר למדעי 20ה 

רבים, בקשיים לוותה
 מהעובדה נבעו חלקם
 המרכזים ששני

הכנס, של המקצועיים
 גיבושו במהלך פרשו

 הצוות אותנו, והותירה
 עם אך חסר, של קשה בעיה עם המארגן,
 להמשיך חייבים הכנס שאת נחושה החלטה
 ברוח מושלם, כמוצר העולם, לאוויר ולהביא

 בכנסים כולנו אצל שהתגבשה המסורת
הקודמים.

 המרכז שהיה שושני, עזוא ד״ו כאשר
 כשישה לנו, הודיע הכנס של והנמרץ המקצועי
הממושכת נסיעתו על הכנס, לפני חודשים

 בעיה לנו שיש הבינונו סינדקו, במסגרת לסין
 מהנחה יצאנו אבל מתאים, מחליף באיתור

 במחלקה ממ״ר עדין, גבי ואמנם, שנתגבר.
רבה. בהצלחה החלל, את למלא התגייס לבקר,

a m 500-3 השתתט,i ,משתתפים 
 גם שהפתיע תקדם 1חם מספו
הננסים ותיקי - אזתנז

 ישראל ד״ו הכנס, ראש יושב כאשר אך
 הודיע הכנס, של התווך מעמודי פלמנבאום,

 לפרוש החלטתו על הכנס, לפני כחודשיים לנו
 על השפיעה ובעיקר החמירה הבעיה לגמלאות,

הצוות. מורל
חבריו שעל שה"מ, של הנמרץ הצוות ואכן,

 ציפי הרץ, מודי אברהם, מיכל עדין, גבי נמנים,
 חברינו בשיתוף והוז״מ, מנשרוב, וחנה סיגורה,

 לביצוע כולנו נרתמנו בקר, מגדלי מהתאחדות
 עצמו על לקח הצוות מחברי אחד כל המשימה.
 פעלה המשומנת והמכונה נוספות, משימות
כהלכה.

 מספר משתתפים, 1,500כ- השתתפו בכנס
 ותיקי - אותנו גם שהפתיע תקדים חסר

 לנו הייתה האירוע, לפני חודשים הכנסים.
 יעלה 20ה- שהכנס וגברה, שהלכה תחושה,
 העניין, אך בעבר, הכנסים כל על בהיקפו
 לה זוכים שאנו התודה, והכרת האמון

 אותנו מרגשת תמיד בכנס, בענף מהעוסקים
מחדש.

 הכנס משתתפי ידי על אוכלסו מלון חדרי 230
הלאום חניון בין ושוב, הלוך נסעו ואוטובוסים

?דרובא,ל׳םבווני
m m n« ̂תי ,למדע הב

המרכזי ההרצאות אולםרנסנס מלון
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ם שה ־ חהחב ריקי

ת בוחן יש׳ יזסי התצוגה >מוצר א

 שחנו, החברים את והסיעו המלון, לבין הסמוך
 המרווח. בחניון תשלום, ללא

 הייתה ירושלים רנסנס במלון הכנס פתיחת
 חולקו החקלאות שר במעמד ומרגשת, חגיגית

 גדליה, בן דני לפרופ׳ הענף יקיר אות פרסי
שלמה, בן לאלון החקלאי, המחקר ממנהל

 אותות החלב, ענף לקידום פועלם על מתנובה,
 ייחודיים: צוותים לשני חולקו נוספים הוקרה
 על הבקר, מגדלי התאחדות של "נעה״ לצוות
 לקיים לרפתן, שמסייעת המחשב תכנת פיתוח

 צוות הוא השני והצוות וכלכלית, חכמה רפת
 המשמשת מיוחדת אורגנית רפת הרדוף, רפת

 אחרות. לרפתות ולדוגמה לחיקוי כמודל
 הוענק ז״ל, היימן מנחם מקרן הוקרה, אות

 הוענקו החלב מועצת ומלגות שדר לאריה
מצטיינים. לסטודנטים

 עסק הכנס את הפותח המסורתי המושב
 ובנושאים בישראל החלב בתעשיית

 מושך המושב החלב. יצרני את שמעסיקים
 בו, העוסקים ואת המחלבות, ראשי את אליו
 יתר )בכל פיצול, ללא שהתקיים היחיד והינו

 במקביל( מושבים, שני התקיימו הימים
- הרצאות, 67 נשמעו הכנס, במהלך  3ו

 מרכזיים בנושאים שעסקו עגולים שולחנות
 הוא רב, לעניין שזכה הנושאים אחד בענף.

 לאן?״ וההדרכה ״המחקר בנושא עגול שולחן
 המחקר ממנהל מידון, יהושע ד׳׳ד בהנחיית
 ההיגוי צוות על הנמנה מירון שוקי החקלאי.

 בארגונו, פעיל כשותף ומשמש הכנס, של
מספר של דאגה, המעוררת הפחיתה את העלה

 הפנל חברי הבקר. בענף והמדריכים החוקרים
 גורן, משה שפיגל, איציק פרופ׳ נמנו שעליו
 החשש את להפיג הצליחו לא בכר יעקב

 המחקר בתחום קשה, למשבר נקלע שהענף
 תקנים בהוספת מידי צורך ושיש וההדרכה
 צוות של בעיקר ההעסקה, תנאי ובשיפור

בשה״מ. המדריכים
 גם משמש הכנס ולמחקרים, להרצאות בנוסף

 תורמים לכך בענף, העוסקים של לגיבוש ככלי
 מקיימים, שאנו הלילי והסיור הבידור ערבי
ת שנים, 3 מזה  של הקסומות בסמטאו

ירושלים.
 מחלבות של תרומה הם ההווי וערבי הסיור
 להודות נאותה הזדמנות וזו ושטראוס תנובה

 המסחריות לחברות החלב, למועצת וגם להם
 מרהיבים בביתנים מוצריהן ממיטב שהציגו

 במלון החללים כל את שגדשו הרבים, ולכל
רנסנס.

 הפעם שיתקיים 21ה- המדעי בכנס להתראות
 את ויקדים 2009 מרץ של הראשון בשבוע

 מאי לחודש שמתוכננת אגריטק תערובת
■ הבא.

המלון ממרומי מראהבסין כעם שמשרת הוכמן דניאל
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