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תחרות הרפת המטופחת
יש לנו רפתות יפהפיות

הרפת  על  להצביע  החברים  נתבקשו  שבו  המדעי,  בכנס  היה  ושיאה  שנייה  שנה  מתקיימת  התחרות 
המועדפת מבין אלו שעלו לגמר, וכולן כולן היו רפתות מצטיינות ויפות

מטרת התחרות
יותר  מקום  שתופסים  ברפת  התחומים  את  לטפח  הרפתנים  את  לעודד 
של  המודרניים  הצרכנים  ושל  כרפתנים  שלנו  הגוברות  בדרישות  מרכזי, 

מוצרי החלב שלנו:
טיפוח הרפת וסביבתה - רפת ירוקה ויפה  •

רווחת בעלי חיים  •
בטיחות ביולוגית, בטיחות המוצר, בטיחות העובדים ברפת  •
טיפוח הון אנושי - העובדים הם הנכס הגדול והחשוב בענף  •

כללי  את  קיבלו  שכולן  המגזרים,  משני  רפתות,  כ-36  נרשמו  לתחרות 
חודשים,  למספר  זכו  הרפתות  המפורטים.  השיפוט  סעיפי  ואת  התחרות 

להתארגנות ולהכנות אחרונות.

שופטים   12 של  מפורטת  הכשרה  עשינו  שעברה,  השנה  מלקחי  כחלק 
מ"מאלה" ומ"נעה", בראשותם של ד"ר עדין שווימר ובועז חנוכי, להשגת 

אחידות מרבית בשיפוט.
ידי שני  והן נשפטו, בסיבוב שני, על  לחצי הגמר עלו 6 רפתות מכל מגזר 

שופטים.
על פי הציונים המשוקללים, עלו לגמר 3 רפתות מכל מגזר

מגזר משפחתי - רפת פסטינגר, מושב אליעד בגולן, רפת האחים שמואלי 
במושב ציפורי, רפת שביל החלב בכפר ויתקין.

מגזר שיתופי - רפת צבאים, רפת שדמות מחולה, רפת עין השופט. 
כולן רפתות טובות וראויות!

חסויות של חברות בענף
הרבה חסויות חמות ניתנו, בנדיבות רבה, על ידי חברות בענף וראוי להוקיר 

אותן על התרומה הגדולה שלהן להצלחת התחרות:
תעשיות לכיש - חולצות התחרות למשתתפים.  •

אפימילק - דגלים לרפתות שעיצבו סמליל לרפת.  •
תנובה - שולחנות פיקניק מהודרים לכל הרפתות שעלו לגמר וגם צידנית   •

מוצרי חלב שהגיעה לכל המשתתפים )גם אם היו ממחלבות אחרות(.

בכנס בירושלים, חולקו לכל הנוכחים בטקס הסיום: 
צמח תערובות - חולצות כחולות - חלב ישראלי.  •

מכון התערובת מילובר - כובעים רחבים לבנים - חלב ישראלי.  •

האולם היה מלא ומתח בריא נישא באוויר הרפתות שעלו לגמר מוצגות בלובי בפני כל

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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ההצבעה ובחירת הזוכים
 40% היה  בכנס  הקהל  הצבעת  ואילו   60% היה  השופטים  ניקוד  משקל 

מהציון הכולל.
הקלפי הוצבה ביום הראשון ובשעה 11.00 של היום השני נלקחה לספירה 

בעזרת מספר חברים ובנוסחה משקללת, נקבעו הזוכים בתחרות.

ההצבעה  תוצאות  על  ידעו  בלבד  בודדים  גדולה,  הייתה  באולם  הדרמה 
ולבימת הכבוד עלו המנהלים שגם יעניקו את הפרסים לזוכים. 

במקום השלישי - פרס מזכיר המ"ב, שתי מערכות - אייפד ואיי נעה   .1
הרפתות שזכו היו רפת שביל החלב מכפר ויתקין עם חדוה ועמי ארזי, 

שהיו הרוח החיה בהכנות לתחרות.

שעלה  השופט,  בעין  הרפת  מנהל  שגב  אילון  זה  היה  השיתופי  במשק   
לקבל את הפרס - רפת צנועה ומאוד סימפטית.

השיווק  מנהל  יאיר,  העניק  שאותו   SCR חברת  פרס   - בשני  במקום   .2
בישראל. הזוכים יכולים לבחור בין מערכת זיהוי לעגלות לבין מברשת 

ליטוף, תרומת החברה. 
במגזר המשפחתי זכתה הרפת של אורי ופנינה פסטינגר ממושב אליעד   

בגולן - רפת מושקעת ויפהפייה שמנוהלת בהצלחה רבה על ידי פנינה.
הבקעה.  שבצפון  מחולה  שדמות  מרפת  הנחמדים  החבר'ה  עלו  בשיתופי   
הרבה השקיעו להכנת הרפת לתחרות ולאחריה, והם זכו לרפת יפה וחמה 
עד מאוד. יהודה שילה, נדב וחברי הצוות שרובם מגיעים מהמושב השיתופי.
מנכ"ל  שור,  מאריק  כבוד  תעודת  גם  קיבלו  לגמר  שעלו  הרפתות  שש   

אילון מייצג את רפת עין השופט ראשונים עלו חדוה ועמי משביל החלב כפר ויתקין

דרך מנחם בגין 116, תל אביב, ת.ד. 25256, מיקוד 6125102
ronen@abt.co.il ,03-6233700 .טל. 03-6233777, פקס

חברת א.ב. מתכנניםחברת א.ב. מתכננים
מברכת את מגדלי הבקר 
בשנת תנובה מוצלחת
אתכם לאורך כל הדרך!
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תנובה ומאלי ג'ורנו, מנהל קשרי היצרנים וזה בנוסף לשולחן הפיקניק 
שכבר הוצב אצלם ברפת.

המקום הראשון והיוקרתי היה פרס מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי,   .3
וכלל כרטיס מלא לתערוכת הבקר הגדולה בעולם בוויסקונסין ארה"ב. 

רפת האחים שמואלי זכתה ובצדק, למקום הראשון בהצבעה גורפת של   
המשתתפים. מומלץ לכם לעלות לביקור בגבעה שצופה על מושב ציפורי 

והסביבה ולראות את הרפת היפה.
רפת צבאים היא שותפות של מולדת וקיבוץ דברת בעמק ומנהל אותה   

תומר משגב מחפצי בה, יש בה נוכחות גדולה של חברים משני המשקים 
ורוחו של תומר שורה בכל שתילה, גינון, חיוך והרבה אהבה. מגיע להם!

ולסיום, הרבה תודות מכל הלב לכל אלה שפעלו ועשו:
ל-40 הרפתות המשתתפות - "החלוץ לפני המחנה".  •

לצוות השופטים - מאל"ה ו"נעה".  •
לנותני החסות - שהם חלק מרכזי בענף ובהצלחתו.  •

להמשיך  בבית  שנשארו  לאלה  וגם  באולם  שהיו   - הרפתנים  לקהל   •
ולחלוב.

תומר משגב "חולה" על ירק ופרחים וגם על טיפוח ההון האנושי יהודה שילה סיכם עם דברי ברכה בשם המשתתפים בתחרות

פנינה ואורי פסטינגר ירדו מהגולן ועלו לירושלים תנובה חילקה שולחנות פיקניק לכל המשתתפים בתחרות

האחים שמואלי מייצגים את רפת החלב היפה והמצטיינתנדב וחבריו משדות מחולה עלו לקבל את הפרס השני
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תודה מיוחדת לאורית נצר, מפיקת הכנס, שהייתה לי לעזר בהפקת האירוע.

ומה בשנה הבאה?
לא ברור. יש דיונים לאיחוד בין הכנס המדעי השנתי לבין כנס IDF שישראל 

בסוף  יתקיים  החלב,  מועצת  בהובלת  בכנס,  ב-2014.  אותו  לארח  נבחרה 
אוקטובר וייתכן ונדלג על תחרות בשנה הבאה.

.עדכונים נעביר בתקשורת המפותחת של כולנו

הקהל הרב לבש חולצות חלב ישראלי שבהדרגה יהיו בגדי העבודה של הענף

שנה טובה, שנת צמיחה ועשייה פורייה
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