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משק הבקר והחלב 391 סיכום הכנס

עוד השתתפו בכנס, יצרני חלב, אנשי תעשיית החלב, 
מדריכים, חוקרים, רופאים ווטרינרים, בעלי עסקים, 

כולם חלק מענף החלב הישראלי, הענף המוביל בחקלאות 
הישראלית. הכנס השנתי למדעי הבקר והחלב מהווה את 
שיאה של הפעילות המקצועית המפוארת של ענף החלב 

וענף הרפת הישראלי ביזמת שה"מ )שירות ההדרכה 
והמקצוע במשרד החקלאות(, מועצת החלב והתאחדות 

מגדלי הבקר לחלב בישראל.

הכנס הגדול מסוגו בישראל
במהלך שלושת ימי הכנס נדונו סוגיות מגוונות בתחום 

הרפת הירוקה ביניהן: כלכלת הענף, חקלאות מדייקת ברפת, 
הזנה ומזונות, מספוא ומרעה, פיזיולוגיה של פרת המעבר, 

בריאות ורווחת בעלי חיים, פוריות, גנטיקה וטיפוח, גידול 
יונקים -  עגלות ועגלים, צינון ופיזיולוגיה בתנאי עקת 

חום, ניהול רפת בת-קיימא ויצור חלב והרכבו, המשתתפים 
שמעו הרצאות מפי מדענים, חוקרים ואנשי הענף. בנוסף, 

שטחי תצוגה נרחבים של מיטב החברות בענף אפשרו 
הצגה של מגוון מוצרים, טכנולוגיות ושירותים חדשים. גם 
השנה, משתתפי הכנס יוכלו להעיד על חשיבותו של השיח 

המחקרי-מדעי-טכנולוגי עבור רפתנים, אנשי אקדמיה 
וכלל העוסקים בענף: עמיתים, מדריכים, חוקרים, רופאים 

וטרינרים וספקי תשומות. גם השנה נערך מושב הצאן 
שהתקיים זו הפעם השנייה שמשך עשרות מגדלים ובעלי 

עניין בענף ההולך ומתפתח.. 

בחודש נובמבר השנה התקיים  
הכנס השנתי ה-29 למדעי הבקר 

בירושלים. את הכנס פתח שר 
החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל 

ולקחו בו חלק בין השאר 
מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר לחלב 
אביתר דותן, מנכ"לית מועצת החלב 
מיכל קראוס, יו"ר התאחדות חקלאי 
ישראל אבשלום וילן, מזכ"ל תנועת 
המושבים מאיר צור ובעיקר למעלה 

מ-1,600 רפתנים ואנשי מקצוע 
מכל רחבי הארץ •

ראובן זלץ

כנס הבקר 2017

מלגת מועצת החלב להראל לויטאביתר דותן פרופ' טריינין ורעייתו ריקי מיכל קראוס וגבי עדין
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חלוקת מלגות התאחדות מגדלי בקר
התאחדות מגדלי הבקר החליטה על חלוקת מלגות 

לסטודנטים למדעי בעלי חיים. המלגות חולקו במהלך כנס 
הבקר שנערך בחודש נובמבר בירושלים. מטרת המלגות 

הינה לתרום ולפתח את דור ההמשך בענף הרפת ולאפשר 
לסטודנט עזרה במהלך הלימודים שתאפשר לו התרכזות 
בלימודים. סכום הכסף הכולל שעמד לרשות הקרן הינו 

40,000 שקל לשנה.                

"כוונת הצוות היתה לחלק את הכסף למועמדים 
הנבחרים לאורך שלושת השנים של התואר הראשון 

בשלוש מנות כאשר כל שנה תיבדק התאמת המועמד 
לקבלת המשך הכסף על פי התנאים המפורטים ותוך 

ליווי של אותו סטודנט לאורך הלימודים", כך אמר לנו 
דר' יניב לבון, המנהל המקצועי בהתאחדות מגדלי הבקר. 

ההחלטה לגבי כניסת סטודנט לתוכנית המלגות הייתה על פי 
הקריטריונים הבאים: לימודים בפקולטה לחקלאות במגמת 

מדעי בעלי חיים, עבודה ברפת לפני, במהלך ואחרי הלימודים, 
הצגת קשר אמיתי לענף הרפת מבחינת כוונות המועמד, היות 

המועמד בן ממשיך ברפת מושבית או בעל הסכם לחזרה 
לעבוד ברפת בקיבוצים, הצגת מכתבי המלצה רלוונטיים 

על המועמד.  בשנת 2017 זכו במלגה 5 סטודנטים לתואר 
ראשון בפקולטה לחקלאות אשר רואים את עתידם ברפת 

המשפחתית או הקיבוצית.

ד"ר לבון "השנה הוקדש טקס חלוקת המלגות לזכרם של 
חברינו הרפתנים ואנשי הענף אשר נפטרו לאחרונה, יואב 
צור, אלון קמה, יוסי ביגון, גילה מרציאנו- רוזנבלוט ואבי 

שוורץ, יהי זכרם ברוך. 

במלגה בסך 5,000 ₪ זכו: יואב שלו ממושב בית-אלעזרי, 
ליטל שן מקיבוץ שער הגולן, איתי מאס מקדמת צבי, עומר 
כהנשטם מבאר-טוביה, רטין זלטקין מקיבוץ זיקים.    ▲

חלוקת המלגות של התאחדות מגדלי הבקר

מלגת מועצת החלב להראל לויט

אלבום 
תמונות 

מכנס הבקר 
ה-29

לסיכום כנס הבקר המוצלח שנערך בירושלים, אנו 
מביאים את האנשים ההופכים את ענף החלב למה 
שהוא, הענף החקלאי המוביל בישראל. מהמנהלים, 

קברניטי הענף ועד ליצרנים, הרפתנים, אנשי 
המחלבות וכמובן, דור ההמשך. כי תמונה אחת 

שווה אלף מילים. צילומי הכנס ניר שמול ותודה 
לדפי ממועצת החלב על העזרה עם התמונות.

אולם מציגים וחברות מסחריות אברהם הראל יקיר הענף
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אולמות הכנס היו מלאים במשתתפים

צוות אפימילק בכנס

אות הוקרה להרשמן רמי

פרופ' זאב טריינין, יקיר הענף

אילנית דדוש עןד דוידיאן מושב    פטיש

עדי קפלן יחיאל נזרי איציק שניידר

בכירים ומחייכים גולן דפי וגולי, מועצת החלבג'ולי ממועצת החלב ורפתני רפת בן זכאי

מועצת החלב תמונה קבוצתיתדוכן שטראוס בכנסגיורא ואביתר, ישיבות צפופות
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דור העתיד, תלמידי ביס כנות ומדריכיהם

מתחם מועצת החלב בכנסניר הרפתן ופלג אוריון

אילנית דדוש עןד דוידיאן מושב    פטיש

עדי קפלן יחיאל נזרי איציק שניידר

חכ בורוש, מיכל ותותי
בכירים ומחייכים

לראשונה בכנס, פאנל צאן

מועצת החלב תמונה קבוצתית
שיח רפתנים, אודי מסעד וחיים מרפת מקדם

צוות פרוג'קט בר

אלבום תמונות 

מכנס הבקר ה-29

דורית כבביה יוסף קראסו ואיציק שניידר
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