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תחרות הרפת המטופחת - 2013 
שלב הגמר - כנס ירושלים 4-2 ליולי

ברפת מ התחומים  את  לטפח  הרפתנים  את  לעודד   - התחרות  טרת 
שתופסים מקום יותר מרכזי, בדרישות הגוברות שלנו ושל הצרכנים 

המודרניים של מוצרי החלב.

טיפוח הרפת וסביבתה - רפת מטופחת, יפה וירוקה. 	•
רווחת בעלי חיים. 	•
בטיחות ביולוגית. 	•
טיפוח הון אנושי.  •

ברפתות  השיפוט  שלב  המגזרים.  משני  רפתות  כ-36  נרשמו  לתחרות 
הסתיים, אחרי שני סיבובי שיפוט על ידי צוותי מאל"ה ונעה. 

לגמר בירושלים עלו שלוש רפתות מכל מגזר

ציון שופטים ברפתהרפתהמגזר

93.0רפת פסטינגר - מושב אליעדרפת משפחתית

92.2שביל החלב - כפר ויתקין

91.0האחים שמואלי - ציפורי

91.6רפת צבאים - מולדתרפת שיתופית

89.1שדמות מחולה

85.9עין השופט

את  להביא  שיוכל  הרחב,  לקהל  קלפי  בכנס  תוצב  הראשונים  ביומיים 
לשיפוט  יהיה 60%  הציון הסופי  אישית. השקלול של  העדפותיו בהצבעה 

ברפת ו-40% לבחירת המשתתפים בכנס.

הטקס יתקיים ביום רביעי 3.7.2013 בשעה 14.00 באולם המרכזי - בכניסה 
נחלק חולצות )מתנת צמח תערובות( וכובעים )מתנת מילובר( והמשתתפים 

יתבקשו ללובשם לצילום מרכזי.
מוסדות  מתנת  לב,  רחבי  פרסים  ונעניק  הזוכים  על  נכריז  בטקס 

וחברות בענף.

תודה רבה לכל המשתתפים בתחרות שהשקיעו ועמלו ימים רבים להכנת 
הרפת ועל כך יישאו ברכה ויישארו עם רפת יפה גם בהמשך.

ולשפוט  תודה חמה לצוות השופטים שעשו מאמץ להגיע לכל הרפתות 
באופן אובייקטיבי, ככל שניתן. 

ניפגש בכנס ירושלים!

זה מגיע לסיום בכנס המדעי בירושלים - ביום רביעי בשעה 14.00, לאחר ארוחת צהריים, נפרגן  למאמץ 
המרוכז של עשרות רפתות לצחצח את הרפת ולעמוד לשיפוט מרכזי - אתם תכריעו מי תהיה הרפת 

המטופחת לשנת 2013

אליפות ענף החלב בכדורסל
אנחנו מחפשים יזמים להרים פרויקט חדשני של אליפות ענף החלב בכדורסל.

קבוצות מאזורי הארץ, מהמחלבות, ממוסדות נוספים בענף.
בשאיפה שגמר התחרות יתקיים בכנס מדעי הבקר הבא.

מי שמוכן להתגייס ולהוביל את התחרות, מוזמן לפנות אליי.
איחולים
יוסי מלול
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צוות הבעלים בשותפות "שביל החלב" בכפר ויתקין

מראה כללי ברפת האחים שמואלי במושב ציפורי

צוות שדמות מחולה בצפון בקעת הירדן

הרפתנים של רפת צבאים במושב השיתופי מולדת, מגיעים ברובם ממשקי הבעלים

צוות רפת עין השופט שמביא את כל התוצאות בענף

רפת פסטינגר - פנינה ואורי ברפת במושב אליעד
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