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משק הבקר והחלב 377

כנס מדעי הבקר הפך במהלך השנים לגדול כנסי החקלאות 
בישראל. בשל ייחודו ותכניו זוכה הכנס למוניטין והוקרה 
מרובים. הכנס מאורגן ע"י המחלקה לבקר בשה"מ, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל המחקר, התאחדות מגדלי בקר 
ומועצת החלב. תכנית הכנס עשירה, מגוונת ומעניינת במיוחד, 

וכוללת: הרצאות מוזמנות שיינתנו ע"י מיטב המומחים בענף 
מישראל ומחו"ל בנושאים חשובים שעל סדר יומו של הרפתן 

הישראלי ודיווחי תוצאות עדכניות של מחקרים חדשים. 
ההרצאות שתוצגנה בכנס עברו רפרנטורה מדעית על ידי 

ועדה מקצועית שחבריה הם נציגי המחקר וההדרכה ונציגי 
החקלאים. 

ד"ר עדין "כנס חשוב במיוחד"
 ד"ר גבי עדין יו"ר הכנס ״המטרה שלנו בכנס זה להביא גם 

נושאים אקטואליים ולדון בהם ולעומקם. במהלך הכנס יהיו 
כ-90 הרצאות כמחציתם הרצאות המסכמות ניסויים שנערכו 
בישראל והשאר הרצאות מוזמנות מהארץ ומקצתם מהעולם! 

סקירת נושאים אקטואליים הקשורים לענף. הכנס מחולק 
למושבים, מתוכננים כ18 מושבים, כל מושב כולל מספר 

הרצאות, אחד מהמרצים המסקרנים יהיה אנטון אלכסנדר, 
מרצה אורח מאירופה, שידבר על אירופה ללא מכסות חלב. 

מייד אחריו ידבר מזכיר התאחדות מגדלי הבקר בסין על משק 
החלב הסיני. יש לציין כי סין בעצם כיבואנית גדולה, משפיעה 

על מחירי החלב בעולם. האורח מסין יגיע לישראל כאורחו 
של אביתר דותן, מזכיר ההתאחדות, שיציג לאורח את ענף 

החלב הישראלי וכמובן תוך רצון לשיתוף פעולה עם הענקית 
מהמזרח. המושב השני יעסוק בכלכלת הרפת, האם מוצדק 

לתמוך בחקלאות בישראל, עלויות ייצור ועוד. פאנל בהנחיית 
לירון תמיר, כלכלן מועצת החלב הישראלית. 

מושב כלכלי חשוב במיוחד
לקראת הכנס הקרוב חשבו שחר אור-גבע חשב התאחדות 

כנס מדעי הבקר ה-27 יערך במלון 
רמדה בירושלים בין ה 24-26 

בנובמבר 2015 • כנס זה נחשב לגדול 
ביותר בארץ מסוגו • 

ד"ר גבי עדין יו"ר הכנס אמר לנו 
לקראתו "השנה, מטבע הדברים, 

שמנו דגש על נושאים כגון כלכלת 
ענף הרפת וענף החלב בעולם. הכנס 
יהיה מעניין במיוחד ויציג את מכלול 

האתגרים והנושאים הניצבים בפני 
ענף הבקר בישראל" •

כנס מדעי הבקר ה-27

"דגש על נושאים כלכליים". ד"ר גבי עדין

הכנס ייפתח ביום ג' – 24.11.15 בשעה 
09:30 במלון רמדה בירושלים, במעמד 
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

עו"ד שלמה בן-אליהו, ראשי הענף 
והנהלת משרד החקלאות; במהלך הכנס 

ייערך טקס הענקת "אות יקיר הענף" 
ו"אות הוקרה" לנבחרים שתרמו תרומה 

ייחודית לענף הבקר. כן יינתנו מלגות 
לסטודנטים מצטיינים.

 ראובן זלץ
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מגדלי הבקר ולירון תמיד כלכלן מועצת החלבה כי יהיה אך 
ראוי לקיים מושב כלכלי,המושב יוקדש לכבודו של ד״ר חיים 

צבן המגיע לגבורות. צבן מלווה את ענפי החקלאות בכלל 
ואת ענף החלב כבר שנים רבות הן במסגרת עבודתו במשרד 

החקלאות, באקדמיה והן בחברת צנובר שהקים. רבים מהענף 
מגדירים עצמם כתלמידיו. השניים פנו לוועדה המדעית של 

הכנס שבירכה על העניין.

המושב עצמו יכלול 3 הרצאות, הראשונה של פרופסור אייל 
קמחי מהמחלקה לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית 
שירצה בנושא "האם מוצדק לתמוך בחקלאות בישראל?". 

הרצאה שניה תהיה של ד״ר יעל קחל שתעסוק בנושא "עלויות 
ייצור ותמיכות במשקי חלב באיחוד האירופי בארצות הברית 

ובישראל" ואילו ההרצאה השלישית תינתן על ידי שאול 
צבן בנו של חיים צבן שירצה בנושא "סוגיות בדבר מחיר 

ההון בחקלאות". בנוסף להרצאות ייערך פאנל בהשתתפות 
מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב, רחל בורושק כלכלנית 

התאחדות חקלאי ישראל, אורי צוק-בר סמנכ״ל משרד 
החקלאות ואלון מסר רכז החקלאות באגף התקציבים במשרד 

האוצר. הפאנל יעסוק בנושא, ענף החלב לאן? יו״ר המושב 
יהיה שחר אור-גבע ואת הפאנל ינחה לירון תמיר. עוד בנושא 

הכלכלי, תינתן הרצאה של מזכ״ל  אגוד תעשיות החלב 
האירופי אנטון אלכסנדר  בנושא ענף החלב באירופה לאן? 

תוכנית מגוונת
השנה יעסוק הכנס בתחומים שונים כגון הזנה, מטבוליזם 
ומזונות, בריאות בעלי חיים, פוריות וטיפוח, גידול יונקים 

עגלות ועגלים, ממשק צינון, טיפול בזבל ושפכים, פיסיולוגיה 
של העטין ואיכות החלב. בשל ריבוי הנושאים יפוצלו 

ההרצאות בחלק מימי הכנס לשני מושבים מקבילים. יומו 
הראשון של הכנס יוקדש למושב מיוחד שיעסוק בנושאים 
כגון רווחת הפרה וקיימות ברפת, השפעות של השינויים 
והתמורות הצפויים בארץ ובעולם על הענף והחקלאים, 

וכלכלת ענף הרפת. שטחי תצוגה נרחבים של מיטב החברות 
בענף יאפשרו הצגה של מגוון מוצרים, טכנולוגיות ושירותים 

חדשים. משתתפי הכנסים הקודמים יכולים להעיד על 
חשיבותו של השיח המחקרי-מדעי-טכנולוגי עבור רפתנים, 

אנשי אקדמיה וכלל העוסקים בענף: עמיתים, מדריכים, 
חוקרים, רופאים וטרינרים וספקי תשומות.

מבנה ועדות הכנס:
יו"ר כנס ד"ר גבי עדין )שה"מ(, מרכז ועדה מדעית 

ד"ר יהושע מירון )מנהל המחקר(, מרכז ועדה ארגונית 
איציק שניידר )מועצת החלב(.

חברי הוועדה המדעית: ד"ר עדין שווימר )מועצת 
החלב(, ד"ר מאור קדמי )חקלאית(, ד"ר גבי עדין 

)שה"מ(, ד"ר יניב לבון )התאחדות(, ד"ר עוזי כוכבא 
)רפת מגדל עוז(

חברי הוועדה הארגונית: אביתר דותן, שחר אור גבע, 
ענבל בלס )התאחדות(, אדריאנה שוחט, 

ד"ר טובה אברך )מועצת החלב(, ד"ר גבי עדין, 
מיכל אברהם, מודי הרץ )שה"מ(

במזון,
אנחנו המרכז!
מרכז מזון נהלל

מרכז מזון נהלל בע"מ
engeluzi@gmail.com  ,10600 נהלל 
טל. 04-8112452 פקס. 04-8112403

שירות איכות אמינות

שנת שלום וברכה
לכל רפתני ישראל
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