
סיפור עם צילום
תערוכה!הגולה

 מבצע משתתפי שמות עם פתקאות 120
 שוליים רחב לכובע הוכנסו סיפור״, עם ״צילום

 ערבב עורבבו בקר״, מגדלי ״התאחדות של
 פתק למשוך התבקשו הענף וגדולי היטב

 בין משובחות, מצלמות שלוש להגרלת
המשתתפים:

 מחלבת מנכ״ל ניר ינון מושך, ראשון .1
 למבצע. אדיבה חסות שנתנה יוטבתה

 ששלח יוחנן רמת מרפת רון עזרא - הזוכה
חומה״. בונים לא ״ככה מרתק תמונות סט

 יד תוחב החלב, מועצת מנכ״ל דרורי שייקה .2
 הזוכה את ומוציא הכובע לתוך עמוקה

 הנגב רפת - גלמן אדריאן - השני
 כיסוי של יפות תמונות לנו העביר אדריאן

 צילום בזויות גדולה ברפת התחמיץ בור
 שנולד ראשי דו עגל של תמונה וכן יפות

אתנו אינו וכבר ברפת
 חיים לבעלי האגף מנהל פלמנבאום ישראל .3

 שמואל השלישי, הזוכה את קובע בשה״ם,
 את ושלח שצילם הכובש רמת מרפת זמיר

ביונקיה ועובדת בקבוץ שנקלטה המתנדבת

 אותו נספר שעוד מיוחד סיפור לה ויש
בעתיד.

הוו־ \ות מבוכים \ונחנו __________
ובמצלמה, בהגרלה כים

 יוטבתה מחלבת מתנת
המש לכל בחום ומודים

 ומן העיר מן תתפים,
העבודה, על הכפו,

 משלוח ועל המ\ומץ
■ הענף. חבוי להנ\ות המדהימות התמונות

■טבחה

התמונה סיפור את טקרוב בוחן בכנס הטשתתפים קהל
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סיפור עם צילום
 1WD שמעשירות יפהפיות תמונות ו50כ- ^לינו שלחו משתתפים 40כ-

 הבקר־. ב־משק פיפוריהן עם תובאנה והן הענף של התמונות מ^גר ^ת
המרהיבות: התמונות ממבחר דוגמיות כמה לפניכם

עון,קשת מושב - הגולן ברמת שקיעה פלאי גד

מלון" העברה שע, כפר - ל״ הו איר י שראלי י פו, החיזורי סו קין איתמר ו חיי
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e 2004 31□ חובות

צילום עם צמו
ברפת״ קיו ״ציווי

 ם\ווד יפות תמונות הרבה קבלנו הו־ץושוו במבצע
 ברפת בקר, ובני בקר עם הפעילויות, מגווו של

 הפתוח. ובשדה

 ולשלוח להמשיר מבקשים ץונחנו השני במבצע
 ולהתמקד וגם ברפת ומיוחדות יפות תמונות

.״ברפת הקיר ב״ציורי

 ציורי משעשעים, וגם רציניים ציורים קירות, הרבה על רואה ברפתות שמסתובב מי
 פסטורלי. נוף וגם אישים דמויות וכלים, וגם חיים בעלי פרידה, מתנות וגם הווי
השני: למבצע אלינו לשלוח מבקשים אנחנו אלה כל את

ברפת״ קיר ציורי ־ יפור0 עם צילום”

 הכתב על הסיפור את נעלה למחשב, אותן נסרוק התמונות, את נרכז אנחנו השנה, כמו
 לזוכים. פרסים וניתן הצילומים את נציג השם...( )בעזרת הבא ובכנס

 הבטאון, למערכת אלינו, ולשלוח וברור חד לצלם הקירות, על יפה לצייר זמן לכם יש
בדואר. או באימל

תיואב ת,בגבע תג רפ
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התצוגה בחדרי
 הריכוז בפני להיחשף ההזדמנות מחמיצים ל^ בענף והספקים החברות

 בפיתוח הענף, בהתקדמות חשוב תפקיד יש לחברות בענף. היצרנים של הגדול
 50כ- השתלבות לענף. שתורמות חדשניות טכנולוגיות של ובייבוא מוצרים

■ הענף. לחברי וגם להן גם המון, מוסיפה ,0בכנ חברות

ה" הרפתנים בטאון של המסחרי הצד את המובילה תקשורת" מ״שנאר אריקה ת"נע לקוח כל לקבל ומוכנים אחידים במדים ההתאחדות של צוו

ת" לנו יצא ,בכנס החברות של התמונות משלל מי הציג"דוג ת, נמרצת ,אפיקים מצח״מ חנה אחת. ל הכנס מנוף קבוע חלק מהווה ואנרגטי
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שיה לטר11 ם,’0ברש שלי

והחלב הבקר חשק 46


