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דברים שרציתי לומר
לכנס ה-25 של מדעי הבקר

מו אחרים, נסעתי לפני שנים רבות, לסיור מקצועי לארצות הברית. כ
בהתחלה יצא לי לבקר ברפת נהדרת של 400 פרות ומאות רבות של 
בני בקר. בתום הסיור המקיף ברפתות, לקח אותנו בעל הרפת לסיור מרהיב 
.....בהליקופטר שלו - כדי לחזות מלמעלה בבקר שבשדות המרעה. אח"כ 
 American Dairy Science-ה של  המרשים  השנתי  בכנס  גם  השתתפתי 
Association , הארגון המדעי של משק הבקר והחלב האמריקאי, בהשתתפות 
מאות רפתנים, חוקרים, מדריכים, וטרינרים ואנשי תעשיית החלב ושיווקו.
כשחזרתי לארץ המלצתי לכולם בחום על שני הדברים שראיתי: ההמלצה על 
רכישת הליקופטר לרפת - למיטב ידיעתי, לא התקבלה עד היום - ההמלצה 

השנייה לארגון כנס מדעי "התבשלה" זמן רב - אבל לבסוף התקבלה. 
למדעי  כנס  לקיים  שה"מ  של  במחלקה לבקר  הוחלט   1987 שנת  בתחילת 
להתמודד עם  והתחילה  כל המעורבים  נציגי  עם  ועדה  נבחרה  מעלי-גרה. 

הבעיות הרבות: 
יברחו  לא  שאנשים  כדי  כנס  לקיים  אפשר  ואיפה  יבואו  אנשים  האם   •

באמצע כדי לבלות בעיר. 
איך לשכנע את המרצים המכובדים לארוז את תצפיותיהם ומחקריהם   •
החשובים באריזה קצרה של 15 דקות ונוסף לכך, עוד להכין תקצירים 

מראש וגם אמצעי המחשה שיעזרו להבנת החומר. 
איך לארגן את ענייני המנהלה, איך לגבות כספים ועוד המון בעיות בלתי   •

צפויות מראש.
הארחה  בית   ,1987 בנובמבר  ב-23  היום:  הגיע  קדחתניות  הכנות  אחרי 

ציטוט  להלן  היומיים.  בן  הכנס  והתקיים  נפתח  מעלה-החמישה,  בקיבוץ 
קצר מתוך מאמר מסכם שפורסם בירחון רב המוניטין "השדה": 

"הסיבה לעריכת הכנס הייתה - הטרוניות ההדדיות בין אנשי המחקר לבין אנשי המשק: 
אלה טוענים שהחוקרים אינם מוסיפים דבר - ואלו טענו: אנחנו עובדים ומשקיעים ואיש 
אינו מתעניין בעבודתנו. בא הכנס והוכיח שנעשתה עבודה רבה וטובה ויש אנשים רבים 
המתעניינים באשר נעשה. השתתפו בכנס, בכולו או בחלקו, כ-150 איש. הוגשו לכנס 
48 עבודות - ותקציריהן רוכזו בחוברת יפה. ההרצאות הקצרצרות - רבע שעה כל אחת, 

היו בכל תחומי העשייה המקצועית בתחום הבקר.
לסיכום: אנחנו סבורים שהכנס השיג את המטרות שהוצגו ונראה שיש להפכו לאירוע 
גוגי  הוא  גוגנהיים  י.  בשעתו  המאמר שכתבו  מן  הציטוט  כאן  עד  קבוע". 

ואלי סמסון. 
 - גדולה  בגאווה  להגיד  יכולים  אנחנו   - ה-25  הכנס  של  בפתחו  ואכן, 
מצער  ראשיתו  והיה  נאמר:  זאת  ועל  במלואה  התגשמה  הזאת  שהתקווה 

- ואחריתו תשגה מאד.
הענף  של  התווך  מעמודי  שלושה  בעצב,  להזכיר  לעצמי  חובה  רואה  אני 
שהשתתפו בהכנות לכנס הראשון והלכו לאחרונה לעולמם: ד"ר יעקב ג'רי 
קלי שהיה מנהל אגף בעלי-חיים בשה"מ. ד"ר אהרון בן אשר, איש היונקים 
והצאן בשה"מ ומרדכי מלען איש התאחדות מגדלי בקר, וברצוני גם לברך 
את  ג'מיל,  עובדיה  עמיתי  את  הענף:  יקיר  אות  מקבלי  את  חמה  בברכה 

ממשיכתי בתפקיד במחלקה לבקר ריקי מואב ואת פרופ' עמיחי אריאלי.
כל הכבוד!

הכנס ה-25 למדעי הבקר
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