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מןהחללמופת,מאורגןהיההכלובשפע.המשובחהכיבודנשכחובלמרהיב,וגינוןיפהנוף

רגעיודרךהקשתצבעיבכלנוזלייטעימתתוךזאתבעונהרביםרפתניםשלההתכנסות

מילר,עדישלהופעתובעתהקהלוהנאתצחוקתגובותמעוררישעשועים

האירועשלוהרציניהרשמיהחלקאתפתחהחלביצרני-תנובה''קשרימנהלדובלין,עוזי

עופרמשפטיםבכמהבירךואחריוהנוכחי)בתפקידולכהןיפסיקכאילולנונודע(השנהגם

אתולהוביללהמשיךתנובה''מגמתעלשעמדתנובה','שלהחלבתשלובתמנהלבלוך,

השנהבמשךשקרושהתקלותלכךמצפיםאנומצדנונוספים.להשגיםהחלבייצורמערכת
הישנותםתמנעבמערכתושהשליטההופנמוומוצריוחלבשלושיווקהעיבודבתעשיית

בעתיד.

שיתוףשלהחשיבותאתנסעלבהעלותוהברכותסדראתסייםרייכמןאריקתנובה''מנכ"ל

ושיפורושכלולברפתותהחלבאיכותלשיפורבמבטתמידליצרנים,תנובה''ביןהפעולה

ציבורשלוטענוורצונואתלספקכדיהכל-גבוההאיכותיתברמהמגוונתלתוצרתעיבודו

סביר,במחירורצויהצרכנים,



קיבוציות.רפתותכו-70מושביותרפתותכ-220השנההשתתפובתחרות

קריטריונים:למספרבהתאםנבחנוהזוכים

התחרות.שנתכלבמשךבחלבחריגיםמרכיביםשלאי-הימצאותם*

וחלבון.שומןהחלב:רכיביברמתהנמדדתחודשי,בממוצעהחלב,איכות*

קירורחליבה,מתקניגינון,גישה,דרכיהיגיינה,כללי,מראהשלבהבטיםהרפתחזות*

ותחזוקה.

מצטייניםיצרניםו-56שיתופייםיצרניםל-8השנהמוענקתנובה''שלהזהבחלבתואר,צרן

הכספייםהפרסים)30%(.הרפתוחזות)70%(החלבאיכותהתשוקלל:בדירוגשהובילופרטיים

הראשון,במקוםזכתהאשרלרפתש"חל-175,000ש"ח6,000ביןנעולזוכיםהשנההוענקואשר

התחרות.בתקופתל'תנובה'היצרניםששיווקוהחלבלכמותבהתאם

זה:במעמדשהוכרזותנובה''שלהזהבחלב,Igyתוארשלהראשוניםבפרסיםהזוכים

קיבוץשלוהרפתצבי;רמתוממושבאליעדממושברפתות,2יואב;גבעתממושברפתות5

רשפיםקיבוץורפתבשנה,לפרהחלבליטר00011,שלממוצעהניבוהמושביותהרפתותרשפים.

בשנה.לפרהליטר12,500בממוצעהניבה



יואבמגבעתאליעזרעפרתיואבמגבעתבן-יוסף,יעלה

יואבמגבעתגור-אריהנפתלי)בן(עיראיואבמגבעתצביגד)בן(ניר

מגבעתאהרונוב,אהוד
בשםברכהמשיביואב

הפרס.חתני



נפתחוהטקסשלזהחלקסיוםעםבהם,לזוכיםאחדאחדחולקוהראשוניםהפרסיםבעוד

בזמןבוהפרסים.ביתרלזוכיםהממוסגרותוהתעודותהפרסיםיתרתחולקובהםשולחנותכמה
מגווןבשפע,הכל-החגיגיתלארוחהלמטעמיםהדוכניםלידטוריםכמהלהתארגןהתחילו

רב.ובטעם

מבצע.שליופי-הזהב"חלביצרן"בתוארזוכים56לעודהפרסיםלאיתורעמדות

בנאומיםלמעטדאגושמהארגניםגםמההמשתתפים,לכלענייןומלאנעיםאירועהיהזהיום

שלשעותלכמההארץמכלרפתניםשלגדולמספרהתכנסותעצםטובים.במעשיםולהרבות

מ.מ.)(הפרסים.כלאתשווה-חברתיבילוי



החדשיםלמשרדיהעברההחלבמועצות

והעבירםבת"א41קרליבךשברחובמשרדיהאתהמועצהפירקהספטמברבראשית

הבניןרשל"צ.שלהישןהתעשיהבאזור1קומה46,המכביםדרךאדרת,בביתהחדשלמשכנה

לציון.ראשון-דגןביתצומתצירעלנמצא

15578ת"ד75054,מיקודרשל"צ,לדואר:כתובת

:mailץ-co.ilה-03-9564766office@is-.-6;פקס:03-9564750;המזכירות:טלפון

ועובדיה!החלבלמועצתוחבריהההתאחדותברכת




