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תחרות הרפת 
המטופחת 2013

יוצאים לדרך!

בדבקות ה יותר  לפעול  הרפתנים  את  לעודד  הוא  התחרות  של  חזון 
בנושאים החיוניים שמעסיקים את הרפת והסביבה שלה.

טיפוח הרפת והסביבה.  •
טיפוח הון אנושי בענף.  •

שמירה קפדנית על רווחת בעלי החיים ברפת.  •
הקפדה על בטיחות ביולוגית ברפת.  •

כל אלה ועוד הם משימות ויעדים שאנחנו מקפידים עליהן באופן שוטף והם 
יעמדו במבחן גם בתחרות עצמה.

למשתתפים נשלחה הצעת הניקוד והשיפוט על פי סעיפים מוגדרים )ייתכנו 
שינויים קלים לקראת השיפוט בפועל(. כמוכן, חוברת הסבר שנשלחה גם 

בתחרות אשתקד.
מועד השיפוט - במהלך חודש מאי ויוני 2013

השופטים - צוותי מאל"ה של מועצת החלב ונעה של ההתאחדות.
ששת  אזי,  אשתקד  השיפוט  מנושא  כלקח   - בירושלים  לגמר  עלייה 

ידי  הראשונים מכל מגזר, לאחר השיפוט הראשון, יעברו שיפוט נוסף על 
שלושה שופטים, לקביעת השלושה מכל מגזר שיעלו לגמר.

שלב הגמר - יתקיים בכנס המדעי בירושלים 4-2 ביולי השנה, במלאת 25 
שנה לכנס. תמונות הרפתות שיעלו לגמר יהיו על הקירות בכנס והחברים 

יוכלו במשך יום וחצי, להצביע בקלפי על הרפת המועדפת.
הציון יהיה משוקלל בין השופטים ברפת לבין המצביעים בקלפי הכנס.

מעמד ההכרזה - ביום השני של הכנס נקיים טקס מיוחד עם כל משתתפי 
הכנס המדעי ובו נפרגן ונאהב את כולכם ונעניק את הפרסים לרפתות הזוכות.

זכרו !
כל מי שמשתתף מרוויח מעצם ההשתתפות. משקיעים בתחומים השונים 

ברפת וזוכים לרפת איכותית ומטופחת יותר וכך כולם נהנים לאורך זמן.

עלו והצליחו!
צוות התחרות

הצוות המעולה של רפת צבאים

ההרשמה לתחרות נמשכה חודש ימים ונסתיימה בסוף ינואר.
לתחרות נרשמו כ-40 רפתות מהמגזר השיתופי והמשפחתי גם יחד.
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אדם ובעלי חיים ברפת
תחרות צילום לכנס ירושלים

בחסות "מרכזי מזון אמבר"

תחרות צילום

מתקיים, ה שנים שהכנס   25 הבקר.  מדעי  לכנס  יובל  חצי  נחגוג  שנה 
שנה אחר שנה, ומצליח להיות הכנס המצטיין בחקלאות הישראלית 

שמושך אליו יותר ויותר משתתפים.
מטרת התחרות היא להעלות על נס את הקשר המיוחד שיש לאדם ולבעלי 

החיים ברפת, בתחומים המגוונים שיש בעבודה בענף.
רשאים להשתתף כל מי שהנושא יקר ללבם וגם יודעים לצלם - מקצוענים 

וחובבים כאחד.
התחרות היא בחסות "מרכזי מזון אמבר"

שיהיו  צלם,  לכל  איכותיות  תמונות   3 עד  אלינו  לשלוח  מוזמנים  אתם 
בפורמט jpg ובאיכות dpi 300, כדי שנוכל להגדילן ולשמור על איכותן.

שופטי התחרות ימיינו את התמונות ויבחרו את 6 התמונות הטובות ביותר 
שיעלו לגמר בכנס המדעי בירושלים.

בפרס  שתזכה  המועדפת  התמונה  את  ויבחרו  יצביעו  הכנס  משתתפי 

הראשון. הצלמים של שלושת התמונות הראשונות וגם אלה שיעלו לגמר, 
יזכו לפרסים יקרי ערך מתנת אמבר.

צוות השופטים יבחר 20 תמונות שיוצגו בתערוכה בולטת באולם ההרצאות 
המרכזי, בכל ימי הכנס, עם ציון שמו של הצלם.

בצירוף   hmb-malul@icba.org.il  - מלול  ליוסי  לשלוח  יש  התמונות  את 
מכתב עם פרטים אישיים ונסיבות צילום התמונה.

הענף שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בתמונות שיישלחו לתחרות, 
לצורכי הענף

מועד אחרון למשלוח התמונות - עד 30.4.2013   

מחכים לכם!
צוות התחרות

ד"ר גבי עדין, אורית נצר ויוסי מלול 

ארקין יונגמן

רמת הכובשעינב
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