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יו"ר הכנס גבי עדין "המוצלח ביותר"
גבי עדין, מנהל שה"מ ומי שמשמש כיו"ר הכנס אומר לנו 
בסיפוק "זה הכנס ה-30 בשנת ה-70 למדינת ישראל. אני 

שמח לציין כי היה כנס חגיגי במיוחד והגדול ביותר שנערך 
עד כה". באשר לרשמים ולסיכומים מוסיף עדין "בתום הכנס 
ערכנו משוב בקרב באי הכנס, כ-210 איש ענו למשוב וכ-60 

אחוז מהמשיבים היו רפתנים וזו בהחלט בשורה טובה, 
כי הכנס מאורגן ונערך, בראש ובראשונה עבור הרפתנים. 

נתון נוסף, במהלך הכנס הוצגו כ-100 הרצאות וכ-50 
מהן היו הרצאות מוזמנות, ז"א הרצאות הנבחרות על ידי 

הוועדה המארגנת בגלל תחומי העניין ונושאים אקטואליים. 
החצי האחר של ההרצאות הן סיכומי עבודות ומחקרים. 

המשתתפים שהשיבו למשוב  אמרו כי מידת הבהירות 
והרלוונטיות  של ההרצאות טובה וכי הן נהנו ואף למדן מהן". 

גבי עדין הוסיף ואמר "חלק מהמשיבים על המשוב בקשו 
לשלב את נושא הבקר לבשר, כמו כן, השילוב עם ענף הצאן 

הנעשה כבר שנתיים מוצלח מאוד לדבריהם". באשר לכנסים 
העתידיים אמר עדין "דברים נוספים שנשקול לכנסים הבאים, 

נושאים הקשורים לאיכות החלב ולאיכות הבשר. נושא נוסף 
שנשקול לעתיד, דיונים המשלבים את הקהל. לגבי המיקום, 
היה מאוד מוצלח, בניני האומה ואולמי ההרצאות, כמו גם 

סידורי הלינה והחניה היו מוצלחים. התערוכה היתה השנה 
גדולה, יפה ונרחבת וענתה על הציפיות. כמו בכל שנה, קבלנו 

גם ביקורות והדבר יטופל על ידי הוועדה המארגנת ואנחנו 
משתדלים לשנות בהתאם לצרכים ולמשוב, אך בסה"כ היה 
כנס מוצלח, גדול ומקצועי ואנשים נהנו וזה הדבר החשוב. 

גבי עדין מסיים ואומר "אני רוצה לציין כי האנשים אוהבים 
את חוברת הכנס והתקצירים ואנחנו נמשיך להפיק אותה גם 
בעתיד, דבר נוסף, רוב העונים על המשוב טענו כי הכנס תרם 

להם מבחינה מקצועית וגם מהבחינה חברתית". טובה אברך 
מפיקת הכנס זו השנה החמישית מסכמת אף היא מבחינתה 

כנס מוצלח ואומרת "הכנס היה הגדול והמפואר ביותר, 1450 
איש ואישה השתתפו בכנס השנה, כנס שכולו למען הרפתנים 

והנוקדים ולהרחבת הידע שלהם לצד אירוח איכותי. אני 
רוצה לציין את החלק החשוב של חברות תנובה ושטראוס 
ולהודות למחלבת גד שהזמינה על חשבונה תלמידים מבתי 
הספר החקלאי לבקר ולהתרשם מהכנס. רוצה גם לציין את 

שיתוף הפעולה המבורך בין מועצת החלב, משרד החקלאות 
והתאחדות מגדלי הבקר שביחד מארגנים כנס לתפארת 

מדינת ישראל".    ▲

מארגני הכנס מסכמים בסיפוק רב, 
את הכנס הגדול ביותר שנערך עד 

כה. הכנס הנוכחי נרשמו מספר שיא 
של משתתפים וזו הפעם הראשונה 

שהוא נערך בבניני האומה. 
גבי עדין יו"ר הכנס אמרו לנו 

"המשוב של המשתתפים מצוין 
ואנחנו כבר נערכים לקראת הכנס 
הבא". 'משק הבקר והחלב מסכם 

את הכנס במלל ובתמונות. 
להתראות בכנס הבא •

ראובן זלץ

זכרונות מכנס מדעי הבקר, דצמבר 2018

הכנס הגדול והמוצלח ביותר

דיון בנושא ההסכם, שולחן המששתפים
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תודה
שלושת ימי הכנס הם תוצאה של עבודה אינטנסיבית שנמשכה 

קרוב לחצי שנה, ובה נטלו חלק גורמים רבים וזה בהחלט 
המקום לומר תודה

במישור הארגוני: תודות לאיציק שניידר - מרכז הוועדה 
המארגנת, יחד עם מיכל קראוס, אדריאנה שוחט ממועצת 

החלב, אביתר דותן מהמ"ב, והלל מלכה משה"מ.
ברצוני להודות למיכל אברהם על כל פעילותה. מיכל עסקה 

בכל הנושאים הניהוליים, בשיתוף פעולה הדוק עם מודי הרץ 
משה"מ ועם ענבל בלס מהתאחדות מגדלי בקר. את הכנס 

הפיקה ד"ר טובה אברך, בסיועם של חברת ארטרא.
במישור המדעי: ברצוני לציין את פעילותה של הוועדה 

המקצועית שעסקה בארגון תכנית הכנס, בקבלת התקצירים, 
בעריכתם המדעית, ובהבאתם לרמה המתאימה להכללה 

בחוברת הסופית. הוועדה המקצועית היא שקבעה את התכנים 
ופנתה למרצים אורחים בנושאים החשובים לענף. אני מקווה 

שנהניתם מהתכנים שהוצגו בכנס זה. 
נודה לחברי הוועדה המקצועית: ד"ר יהושע מירון ממינהל 

המחקר החקלאי, המרכז המדעי של הכנס ועורך החוברת; 
ד"ר עדין שווימר מ'מאל"ה'; ד"ר מאור קדמי מ'החקלאית'; 

ד"ר יניב לבון מהמ"ב; פרופ' צבי רוט מהפקולטה לחקלאות, 
ד"ר טל שקולניק, יואב שעני ודורית כבביה משה"מ, ועבדכם 

הנאמן. בהזדמנות זו נודה גם לנותני החסויות בכנס, מחלבות 
תנובה ושטראוס שדאגו לערבי התרבות, למחלבת גד על 
התמיכה בהבאת תלמידי בתי ספר חקלאיים לכנס ולכל 

החברות שהציגו את מרכולתן באולם התצוגה, וכן לנותני 
החסות בכנס אשר תרמו לרמת האירוח הגבוהה ולפעילות 
הענפה אשר לה הורגלנו מזה שנים. בנוסף, ברצוני להודות 

למשרד המדע והטכנולוגיה שבחר להעניק חסות למושב 
הקיימות והסביבה ברפת החלב. 

אתם, קהל הנוכחים בכנס, הפכתם את ענף החלב לאחד 
הענפים המובילים בחקלאות בישראל, ענף המשמש דוגמה 

ומופת למדינות רבות בעולם, ולמקור גאווה לישראלים רבים.
אני מאחל לכולנו שנמשיך יחד את מסורת הכנסים ונמנה 

אותם במספרים גבוהים יותר. 
תודה רבה! 
ד"ר גבי עדין

מימין לשמאל, אסף, לוי אביתר דותן וגיורא פוין
מתכננים את הכנס הבא, ד"ר גבי עדין

שמחה בהצלחת הכנס. טובה אברך

מנכלית מועצת החלב, מיכל קראוס עם שמואל אהרוןענף הצאן זכה למקום נכבד באירוע קולינרי מרגש וטעים
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דיון בנושא ההסכם, שולחן המששתפים

אולם ההרצאות מלא מפה לפה

אילנית קלפון, אגודת עזיזה 
עם מאסטר שף אשעייר

דור ההמשך, תלמידי בית הספר 
החקלאי נהלל

דורית כבביה, יעקב הירש ואיציק שניידר

פרופ׳ טריינין בהרצאתו

אופי רייך )במרכז( מקבל תעודצת הוקרה רגע לפני פרישתו
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אירוע צאן בכנס

דיון בנושא ההסכם, שולחן המששתפים

אוכל קדימה אוכל

צוות אפימילק

צוות תנובה בפעולה

שיאון בכנס
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