
החוברת בפתח
 18 בימים באשקלון - במספר 14ה־ - הבקר למדעי השנתי הכנס את לק״ם הוחלט השנה

 ׳צפוניים׳ רפתנים בין לשיחות נושא היה לכנס המקום שינו׳ ספק, בלי פברואר. בחודש 20 עד
 למען ללמוד שהרצון הוכחה בהמוניהם, הגיעו כולם - פלא זה וראה ׳הדרומיים׳. עמיתיהם לבין

ש של החוויה ועצם במדע הענף קידום  על לגבור כדי ד״ם חזקים היו הארץ מכל רפתנים מפג
 התפנקו מעט שנים שבמשך הארץ מצפון הפעם מרחוק, שבאו אלה של מסו״מת אי־נוחות

בזכרון־יעקב. הכנס מקיום

 חסר לא ואוכל נח היה המלון גם כאשקלון. מודרנית עיר מקרוב לראות הזדמנות היתה זאת
ת, בשתי לאכול נאלצו גם אם בהחלט(, סוביקטיב׳ )רושם שמרו  רגילים לא אולי באשקלון כ׳ מ

ם, 600כ־ על ידענו הכנס של הראשון ביום הרישום בסוף כבר גדולים: כה בכנסים  משתתפי
מסו״מים. בנושאים הרצאות לשמוע שבאו באחרים הוחלפו גם וחלקם המחרת ביום הגיעו ועוד

 הנושאים כל את להעביר בצורך/רצון נעוצה האלה הגדולים הכנסים של הבעיות אחת בכלל,
 שלא שאיך קורא, כך בו־זמנית. להרצאות אולמות שני הפעלת שמח״ב דבר ימים, שלושה תוך

 לא זה במלון בנוסף, שם. או - פה או מענ״ן, נושא נפספס תמיד - למשנהו אחד מאולם נרוץ
 שמקל דבר מדורג, בשיפוע אודיטוריום מסוג אולם היה

 לציוד הודות אולם, כאחד. ומאזינים, מרצים על רבות
 היו הצבעוניות המצגות להעברה, המתוחכם והמכשור

 מאמץ עשו שה׳׳מ מדריכי המשתתפים. קהל לכל ברורות
 הקרנת לצורך לרשת להתחבר למרצים בס״עם ניכר

המצגות.

 את לצ״ן הראוי מן ההרצאות, תוכן לעצם שנתיחס לפני
ת והטכנולוגיות המסחריות החברות עשרות  את המשרתו

 ומכלול עצמן להציג טעם מצאו ואשר הבקר ענף
 החברות 35 הרפתנים. לרשות העומדים השירותים
 לבאי־ שאיפשר דבר ומתאים, חיוני שטח תפסו המציגות

 ניכר לחלק שונים פתרונות ולהפנים ולבדוק להכיר הכנס
 התצוגות ששטח יצא, כך ברפת. היומיומיות הבעיות מן

 חקלאית לתערוכה למעשה הפך והמסחריות הטכנול!גיות
ש מקום זעירה, הכנס. ימי בשלושת לרפתנים מפג
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ומעש חקר4

 מוכיח שהנסיון מסו״מת, תבנית נוצרה כבר וקרוביו שלוחותיו על הבקר ענף בנושא לכנסים
 נושאים של שבשליטה הזזה תוך בענף, העוסקים ציפיות על לענות ומשתדלת נכון בנויה שהיא
 קדימה זזו ושיווק שוק שענייני מובן גם כך מתוך תקופה. באותה משקלם פ׳ על שונים

 לפי ונושא זמן של החלוקה בע״ת גם ישנה לכך, בנוסף יחד. גם והמארגנים הציבור בתחושות
 השעות שמבחינת קרה כך בגודלם. דומים בהכרח לא אולמות, שני של הקליטה יכולת

 עגלות גידול נושא של עיקרי וחלק קיץ בממשק התחרה הבקר בריאות נושא המקבילות
 בקר טיפוח של הנושאים בעוד הגדול האולם את כבשה הבקר הזנת היום, למחרת לתחלופה;

 גם לשמוע רוצים ה״נו מאתנו רבים ספק, ללא בו־זמנית. השני באולם התנהלו בקר ופוריות
 של הנושאים כאן גם אם ההרצאות, של השלישי היום לגבי ״אמר גם דבר אותו - שם וגם כאן

א גידול שר בייצור דוקא שמתעניין קהל אותו אל דיברו בדיוק לא העטין ובריאות מספו בקר. ב
כדלקמן: השונים הנושאים בין התחלק ההרצאות מספר בס׳׳ה,

6 טיפוח 6 החלב תעש״ת
7 פוריות 8 קיץ ממשק
6 מספוא 6 תחלופה עגלות

9 עטין בריאות 10 בקר בריאות
14 בקר בשר ״צור 24 בקר הזנת

החלב״. רפת ניהול ׳׳עקרונות בנושא מחו״ל אורח הרצאת ועוד הרצאות 96 בס׳׳ה

ה הפותחת השמיניה ת מ מצל ם( של ) מרי

 שנים במשך ובמחקר במעשה לפעילים והוקרה ציון ומשמח: ראוי לחידוש זכינו זה בכנס
מד רבות ע מ לענף: המיוחדת תרומתו במסגרת אחד כל הענף, יקיר אות קבלת ב

מלכתחילה אלה לאירועים מוכנים ה״נו לא לצערנו, שמשוני ארמן לדר
ם, רק אלא לצלם הספקנו ולא פיפנו א. לדר' ת כאן וגם שנ״ לא התמונו

חד הצליחו גי(1)ג גוגנה״ם ליוסף ם במיו הצילום. ונושא העדשה בין המרחק משו
ם הענף יקירי עם . . הסליחה. - המכובדי וישינסק■ יגאל לדר׳

ותודה! ח״הם מפעל את והוקרתנו ברכותינו לכולם



245 חוברת

 לשלושה המועצה מלגות הענקת את זה כנס בהזדמנות לצ״ן לנכון מצאה החלב מועצת גם
כה. עד עבודותיהם על הרצו גם אשר רום ו־כ. גוליק מ. פרידמן, ש. צעירים: חוקרים

 הרפורמה אופי מנוח: לנו נותנים אינם והם הדיון בהם מוצה שטרם נושאים ונשארו היו
ה?(; דבר יש )אם הסופיות ומטרותיה  וגם לסוגיהם היצרנים בענף, העוסקים והקף מבנה כז

ומדענים. חוקרים צוותי וגם מקצועיים ארגוניים, מוסדות כמו תמיכה מערכות
 משקלנו יקטן כן - רפתות בעלי בפחות יותר ל״צר ונצליח יעילים שנהיה ככל נשכח, בל

 מן זה ויהיה ענפיה כל על לחקלאות נוגע זה אגב, מכך. המשתמע וכל והפוליטי הציבורי
ת ללמוד והזהירות, החכמה  ויעילות להגדלה מרוסנת הבלתי הרדיפה מה אחרות מארצו

ת השפע בארצות הממשלות איך ללמוד, נצטרך בעקבותיה. להביא עלולה )כביכול(  מטפלו
 ואורח חקלאיהן ציבור את ולשמר לשמור נלאים בלתי מאמצים תוך שלהן החקלאות בענפי
מזה(. נהנים התיירות ענפי )גם האזרחים כלל לטובת הכפרי הח״ם

 הכנס להרצאות הגיעו בחלקם שרק ומקיפים יסודיים מחקר דו׳׳חות מספר זאת בחוברת
 אך - מאתנו אחד לכל אתגר מהווה כאן המובא החומר מן שחלק לעובדה ערים אנו המדעי.

ת והדרך הנושאים הצגת אופן את וללמוד להתאמ׳ן כדאי  החוקרים לכל אפשריים. לפתרונו
לעתיד. וציפיות תודה הבקר׳ ׳משק למערכת עבודותיהם ושלחו שטרחו

מלען מרדכי


