
החוברת בפתח
 בעקבות במספר, 25ה־ ומעש׳, ׳חקר חוברת את להוציא תכננו השנה גם שנה, בכל כמו
 שעבר. בפברואר 27-25 בימים בירושלים להתקיים מתוכנן שהיה לחלב הבקר למדעי הכנס
 רבות, שנים בירושלים נראתה לא כזאת שלג סערת בתוקף: ודי אחרת החליטו שהשמיים אלא

 ולא אליה בא ולא שלמה יממה למשך שותקו בתוכה והתנועה העיר אל שהגישה כך, כדי עד
איש/רכב. ממנה יצא

 בתאריך הכנס בקיום תקלה בחשבון לקח הכנס של והלוגיסטיקה ההכנה מסה למזלנו,
 ונוף שמ״ם רוחות קיבלנו שבמקומם מלחמה, רוחות - לגמרי אחרות מסיבות דוקא האמור
 לא ושלג הקרוב מאי בחודש להתקיים שאמור לכנס חדש תאריך יש כבר מילא, כשלג". ׳׳צחור

דבר. יודעי גורמים להערכת אז, צפו׳
 המערכת אל הגיע בה המובא החומר כל כמעט ומעש׳, ׳חקר של הנוכחית לחוברת באשר

 היתה המערכת כוונת האחרון. ברגע נדחה אשר המתוכנן, הכנס מועד לפני למדי רב זמן זה
 בלחץ עצמו. הכנס בעקבות שיופיעו כך המאמרים/סקירות/מחקרים של פירסומם את לתאם

 לקראת )הנוכחית( 25 מס׳ ומעש׳ ׳חקר חוברת את להוציא הוחלט בשליטתנו שאינם אילוצים
 המדעי הכנס לפני לשבוע 303 מס׳ והחלב׳ הבקר ׳משק חוברת הוצאת את ולדחות פסח ערב

 בעבודת כלול היה לא כלל המתפרסם החומר שרב לצ״ן, הראוי מן זאת עם )הנדחה(. 15ה־
 רפתן כל של יומו סדר שעל בנושאים ומעמיק מקיף נוסף, ממידע נשכרים שכולנו כך הכנס,

להתקדם. השואף
 שנזכה הרב המידע בגלל רק ולא לחלב, בקר למדעי הכנס לפתיחת בדריכות מצפים כולנו
 של אפשרויות על לדעת - העתיד לנו צופה מה ולהבין, לשמוע רוצים ה״נו שם. לספוג

 וחקלאינו. רפתנינו את מובילים לאן ובכלל, החקלאית המדיניות במסגרת הענף התפתחות
 את מקיף מבט לאור ולהתענג לדעת בכלל, ולחקלאות לענף שקשור מי לכל ומגיע רוצים ה״נו

 נובע רק ולא המציאות את משכפל שלא ומקיף כללי מבט - העתיד לנו הצופה הח״ם מכלול
פשוט. שכל על ונשען חיים מנסיון גם ניזון אלא צרוף, מהגיון

 פתרונות מאשר יותר אינם הם גם אך מאד, חשובים הטכנולוגית וההתקדמות השכלולים
 הוא האם - האופק זה אותנו לענ״ן שצריך מה לעין. נראים זמן בטווחי עצמם שימצו לנושאים

זוהר. אותו לא זה אך יפים, השמ״ם המקרים בשני שקיעה? של או זריחה, של אופק

מלען מרדכי

ם והמכתבים המאמרים  דעת את בהכרח משקף תוכנם ואין מחבריהם דעת על הם זאת בחוברת שמתפרסמי
ה.מ.ב. מדיניות או המערכת

 השימוש לגבי המלצה מהוות ועבודה תפעול שיטות של אף או פרטי־ציוד מוצרים, חומרים, של שמם איזכור אין
המ׳׳ב. מזכירות ידי על זה לצורך שהוסמך גורם ידי על מפורשות כך נאמר בהם המקרים למעט בהם,


