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הכנס ה-25 למדעי הבקר
4-2 ביולי, 2013

טקס הפתיחה - גבי עדין, יו"ר הכנס

ברוכים הבאים לכנס ה-25 למדעי הבקר!

כנס זה, שהנו גאוות הרפת הישראלית ומוסדותיה, הולך ותופס את מקומו, 
החקלאות  בענפי  מהבולטים  והחברתי,  המקצועי  כאירוע  השנים,  עם 
בשה"מ,  לבקר  המחלקה  מארגנת  הכנס  את  בפרט.  החלב  וברפת  ככלל, 
מועצת  בישראל,  בקר  מגדלי  התאחדות  עם  אינטנסיבי  פעולה  בשיתוף 
החלב והמחלקה לחקר בקר וצאן במנהל המחקר החקלאי, למען כל ציבור 

העוסקים בענף החלב. 
רשימת הפעילים בכנס ארוכה: מדריכים ויועצים, רופאים וטרינרים, ציבור 

החוקרים ממנהל המחקר החקלאי, הפקולטה לחקלאות, ביה"ס לווטרינריה 
מזון  וספקי  חברות  החלב,  תעשיית  אנשי  נוספים,  אקדמיים  ומוסדות 
מועצת  בקר,  מגדלי  התאחדות  הענף:  מוסדות  ואנשי  אחרות,  ותשומות 
החלב, שיאון והחקלאית; לכולם, באשר הם פועלים, חלק חשוב בהצלחת 

ענף החלב בישראל.
אך חשוב מכול - כנס זה בבסיסו נולד בעבור ציבור הרפתנים, הן לאלו 
יובל,  חצי  מזה  אשר  השיתופי,  מהמגזר  לאלו  והן  המשפחתי  מהמגזר 
כך  ועל  המשתתפים,  לקהל  מוצק  בסיס  מהווים  לציון,  ראויה  בהתמדה 

תודתי בשם המארגנים. 
כמדי שנה, גם בכנס זה הושקעה מחשבה ומאמצים לשלב נושאים מעוררי 
עניין, כגון תעשיית החלב בישראל, זבל הרפת כמשאב, הפרה הישראלית 
בריאותה,  ולשיפור  הפרה  לרווחת  בחיישנים  שימוש  לסביבה,  ותרומתה 
העדר,  בריאות  פוריות,  בכרס,  ומטבוליזם  הזנה  ומוצריו,  החלב  שיווק 

בריאות העטין, טיפוח, יונקים ועגלות, ייצור החלב בקיץ, חוק המספוא. 

מהרפת  והזבל  והסביבה,  הפרה  על  דגש   הפתיחה  במושב  שמנו  השנה, 
כמשאב: ייעול הטיפול בזבל וייבושו בתחום הרפת, יתרונות זבל רפת לא 
מעובד כחלופה לדישון כימי והשקפת משרד החקלאות לשימוש בזבל רפת 
כמשאב מרכזי לקיום חקלאות בת קיימא. מנגד, נשמע מנציגות של המשרד 
להגנת הסביבה על מגמות במשרד בתחום הטיפול בזבל רפתות נוזלי ומוצק; 
אנו מקווים שמאמצים אלו יישאו פרי ורמת העניין בכנס הנוכחי אף תעלה 

על זו של קודמיו. 
היום השני של הכנס יעמוד בסימן בריאות הפרה, רווחתה ופוריותה. בצהרי 
היום השני של הכנס נבחר בהשתתפות הקהל את  הזוכים בתחרות הרפת 
 - הצילום  תחרות  וכן  הקיבוצי,  ובמגזר  המושבי  במגזר  והיפה  המטופחת 

אדם ובעלי חיים ברפת.

שולחן המכובדים בראשותו של השר יאיר שמיר

��� ����-���� �-25 ����� ����, 4-2 �����, 2013.indd   76 8/27/13   9:02 AM



77

היום השלישי של הכנס יוקדש לנושא המטבוליזם בכרס וההזנה של פרת 
יסתיים בהרצאת ההעשרה המרתקת של החוקר המזרחן,  והכנס  החלב, 

גיא בכור. 

מאומצת  עבודה  של  תוצאה  הם  הקרובים  הימים  ששלושת  לציין  חשוב 
אשר  רבים  גורמים  חלק  נטלו  שבה  שנה,  מחצי  למעלה  במשך  ומרוכזת, 
להם נודה באופן פרטני בסיום בכנס; ובכל זאת נזכיר עתה את פעילותה 
הנמרצת של הוועדה המקצועית בריכוז מיכל אברהם שהייתה אמונה על כל 
הנושאים הארגוניים; וכמובן את פעילותה של הוועדה המדעית בריכוזו של 
ד"ר יהושע מירון, אשר עסקה בקבלת התקצירים, מיונם, עריכתם והבאתם 
לרמת חוברת סופית, וכן בפנייה למרצים אורחים בנושאים ברומו של הענף 

ובארגון תכנית הכנס.

וכן  התצוגה,  באולם  מרכולתן  המציגות את  החברות  לכל  להודות  ברצוני 
לנותני החסות בכנס אשר תרמו לרמת האירוח הגבוהה ולפעילות הענפה 

לה הורגלנו מזה שנים.
בשם המארגנים -  תודה לכולכם.

הראשון,  בחלקו  מוקדש,  הראשון  היום  של  בוקרו  המסורת,  מיטב  פי  על 
למתן אותות הוקרה לדמויות הראויות לציון בענף החלב, וחלוקת מלגות 
הקשורות  להרצאות   - השני  ובחלקו  קצר;  בטכס  מצטיינים  לסטודנטים 
בהתמודדות  גישות  בענף,  הצפויים  והתמורות  אתגרים  החלב,  בתעשיית 
עם המתנגדים לצריכת חלב ומוצריו, הכרות עם יחידת הפיצו"ח הממונה 

 .על הפיקוח על הצומח והחי

חנן בזק, מנכ"ל שה"מ, מפרט את פעולות שה"מ לטובת הענףד"ר גבי עדין, יו"ר הכנס, פותח בברכת הכנס

מאחלים
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