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שילוב כנס מדעי הבקר וכנס ה IDF
כנס מדעי הבקר ,הינו גאוות הרפת הישראלית ומוסדותיה ,הוא הולך ותופס את מקומו עם השנים כאירוע
המקצועי והחברתי מהבולטים בענף החקלאות ככלל ,וברפת החלב בפרט.
את הכנס מארגנת המחלקה לבקר בשה"מ ,בשיתוף פעולה אינטנסיבי עם המחלקה לבקר וצאן במנהל
המחקר החקלאי ,מועצת החלב והתאחדות מגדלי בקר.
רשימת הפעילים בכנס ארוכה :מדריכים ויועצים ,רופאים וטרינרים ,חוקרים ממנהל המחקר החקלאי,
הפקולטה לחקלאות ,ביה"ס לווטרינריה ומוסדות אקדמיים נוספים ,אנשי תעשיית החלב ,חברות וספקי
מזון ותשומות אחרות ,ואנשי מוסדות הענף :התאחדות מגדלי בקר ,מועצת החלב ,שיאון והחקלאית
אך חשוב מכול  -הכנס בבסיסו נולד עבור ציבור הרפתנים ,מהמגזר המשפחתי ומהמגזר השיתופי ,אשר
מזה חצי יובל ,בהתמדה ראויה לציון ,מהווים בסיס מוצק לקהל המשתתפים.
מעבר להרצאות המקצועיות הרבות ,הכנס הוא במה למתן אותות הוקרה לדמויות הראויות לציון בענף
החלב ,וחלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים ולאחרונה תחרות הרפת המטופחת ועוד.
במקביל ,מתקיימת התערוכה הצמודה לכנס ,בה חברות מציגות את מרכולתן באולם התצוגה .החברות
נותנות החסות בכנס תורמות לרמת האירוח הגבוהה ולפעילויות חברתיות.
הוועדה המארגנת של הכנס היא הגוף שקובע את התכנים המקצועיים ,את יקירי הענף ואת תכנית הכנס,
עיתויו ומיקומו .בוועדה נציגים משה"מ ,מנהל המחקר ,ההתאחדות ,המועצה ,החקלאית ונציג רפתנים.
באוקטובר  2014יתקיים לראשונה בישראל הכנס החשוב בעולם תעשיית החלב  .IDF -האירוע מאורגן
על ידי מועצת החלב ,בשת"פ נרחב וחסות ה  .FAOלאירוח הכנס בארץ חשיבות אדירה במיקומו של ענף
החלב הישראלי בין ענפי החלב המובילים בעולם .כולנו רואים בהצלחת הכנס משימה לאומית של ענף.
מועצת החלב בקשה לשלב את הכנס השנתי למדעי הבקר עם כנס ה  IDFעל מנת שישמש כפלטפורמה
להצגת הרפתנות והתעשייה הישראלית לראווה וכמקור לגאווה.
לאחר דיונים במוסדות השונים כולל הנהלת ההתאחדות מגדלי בקר ,הוחלט ע"י הוועדה המארגנת של
כנס הבקר ,באופן חד פעמי ,לקיים בשנת  ,2014במקביל ובמשולב את שני הכנסים – כנס מדעי הבקר
וכנס ה.IDF -
כמו כן ,הוחלט לשמור עד כמה שניתן על צביון הכנס השנתי וייחודו ,ולהדגיש את העובדה שמדובר על
אירוע חריג ,שמתקיים שנה אחת ,ובשנה שלאחר מכן ) (2015יחזרו הדברים להיות כפי שהיו בעבר.
יתרונות השילוב בין שני הכנסים:
 .1מגדלי הבקר לחלב בארץ הם הנציגים האמתיים של ענף החלב ,חשוב שיציגו את עצמם ויהיו "הפנים של
החגיגה העולמית".
 .2איגום משאבים  -שני הכנסים מתחרים על כיסיהם של ספונסרים משותפים.
 .3חשיפת הרפתן הישראלי למה שקורה בחו"ל.

 .4זוהי הזדמנות עבור הרפתן הישראלי שבדרך כלל אינו מגיע לכנסים בינלאומיים יוקרתיים לשמוע
הרצאות מהמומחים הגדולים בתחומם ולהיחשף לתכנים בינלאומיים ,ולכיווני מחשבה חדשים.
 .5יצירת רשת קשרים מקצועיים וחברתיים עם אנשים מכל העולם.
 .6תערוכה מקצועית בין לאומית גדולה וחדשנית.
 .7גיוון ויציאה מהשגרה– באופן חד פעמי ,ע"י השינוי במיקום הכנס ובאופיו.
 .8גאוות יחידה – העלאת הביטחון העצמי והתדמית האישית ,מול כל ההתקפות שהיו בשנים האחרונות
והגזירות שהוטלו על הענף.
מבנה הכנס המשותף :כנס מדעי הבקר יתקיים במשך  3ימים :שני ,שלישי ורביעי .27-29.10
ביום שני כל אזור הכנסים יעמוד לרשות הרפתנים הישראלים ,והתערוכה בכלל זה .במהלך היום יתקיימו
הרצאות רגילות והרצאות מוזמנות במתכונת הרגילה בעברית .ביום שני בערב תתקיים קבלת פנים בשטח
התערוכה .באירוע ישתתפו הרפתנים הישראליים ,משתתפי שני הכנסים ואורחים מחו"ל.
ביום שלישי ,יתקיים מושב בוקר של כנס מדעי הבקר .לאחריו החל מהשעה  11:00יתקיים מושב הפתיחה
החגיגי של כנס ה  IDFבהשתתפות מנהיגי ענף החלב ממדינות שונות .אחר הצהרים ימשכו הרצאות רגילות
ומוזמנות לכנס מדעי הבקר בעברית .ביום שלישי בערב מתוכננת ארוחת ערב חגיגית בחוות רונית.
המשתתפים יוסעו לאירוע זה באוטובוסים.
ביום רביעי ישתתפו הרפתנים במושבי הכנס המתקיימים בשפה האנגלית ,עם תרגום סימולטני לעברית.
כל ההרצאות ביום זה יהיו מוזמנות .במקביל במשך כל היום יוצגו פוסטרים בשפה האנגלית בנושאי
ממשק ,פוריות ,בריאות והזנת בקר לחלב.
בימים חמישי וששי יוכלו הרפתנים הישראליים שמעוניינים בכך להשתתף ללא עלות נוספת בדיוני הכנס
אך ללא תרגום סימולטני לעברית וברישום מוקדם.
החברה המארגנת את כנס  ,IDFחברת קומטק ,תספק שירותי ניהול וארגון לכנס מדעי הבקר .עלות הכנס
לרפתנים ,כפי שסוכם עם הוועדה המארגנת ,יהיה כעלותו הצפויה בירושלים באותה שנה ,בתוספת 10%
בלבד )העלות האמתית של הכנס שגבוהה הרבה יותר ,תסובסד על ידי נותני חסות שונים ,ובעיקר על ידי
המחלבות – תנובה ,שטראוס וטרה( .הרפתנים המעוניינים ישוכנו בשני בתי מלון סמוכים לאורך רחוב
הירקון בקרבת הכנס.
יבוצעו הסעות מהמלונות אל מקום הכנס וכן אל האירועים החברתיים .תדירות ההסעות יותאמו
לאירועים שיהיו בכנס.
בתכנית המדעית של כנס ה  IDFיינתנו כ  250הרצאות בשפה האנגלית )השפה הרשמית של הכנס( .הכנס
יכלול מספר מושבים :כלכלה ומדיניות ,ממשק ,הזנה ,פוריות ,רווחת בעלי חיים ,בריאות העדר ,שיווק
חלב ,מדע וטכנולוגיה ברפת ובמחלבה ,בריאות ותזונת האדם ,איכות הסביבה ,איכות החלב ,וכן נושאים
המתאימים במיוחד לישראל כמו צינון או טיפול בזבל .במרבית המושבים יוצגו במקביל גם פוסטרים
מדעיים.

קול קורא להגשת הצעות להרצאות בכנס מדעי הבקר והצעות לפוסטרים בכנס ה IDF
יפורסם במהלך חודש מרץ .2014
ד"ר גבי עדין ,יו"ר הכנס וד"ר יהושע מירון מרכז הוועדה המדעית,
בשם חברי הוועדה המארגנת.
בהצלחה לכולנו !!!

