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אדם ובעלי חיים ברפת
גמר תחרות הצילום בחסות 

"מרכזי מזון אמבר"

של ל שילוב  היה  שנושאה  ענפית  צילום  לתחרות  יצאנו   ראשונה 
חסות  נתנה  אמבר"  מזון  "מרכזי  חברת  ברפת".  חיים  ובעלי  "אדם 
מתנה  לקבל  וגם  ולשלוח  לצלם  לחברים  לקרוא  יכולנו  וכך  מאוד  נדיבה 

משמעותית.
ואכן,  לתחרות הגיעו כ-80 תמונות יפות מכ-25 צלמים, מהענף וגם מחוצה 
לו.  מהן, כ-25 תמונות  לא נכנסו לתחרות, בגלל איכות נמוכה של התמונה 

וגם בגין חוסר התאמה למטרת התחרות )אדם ובעלי חיים(.

השופטים בחרו כ-20 תמונות, שהוצגו בצורה מושכת, בתערוכה מיוחדת, 
באולם ההרצאות הגדול בכנס המדעי.

השופטים בחרו גם את שש התמונות הנבחרות שעלו לגמר, לבחירת קהל 
המשתתפים בכנס.

התמונות  את  ובחרו  בקלפי  המשתתפים  הצביעו  הראשונים  ביומיים 
לאחר  המרכזי,  באולם  שהתקיים  המיוחד  בטקס  הוצגו  וכולן  המועדפות 

ארוחת הצהריים.

עודד ארקין עם תמונה יפהפייה של שלישיית המופלאות

יוכי אגרנוב מקבלת את הפרס הראשון - מצלמה יקרת ערך מאלי מידן

דדה עינב מקבל מצלמת הערכה

אילן ממעלה החמישה מייצג את עמוס שזכה במקום השני

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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במקום החמישי והשישי זכו שתי התמונות של דדה עינב, שאף קישטו את 
שתי הכריכות של החוברת באנגלית 2012 שיצאה לאחרונה.

עודד ארקין, "שלישיית המופלאות", ויוכי אגרנוב, "דור העתיד עתיד הענף" 
- זכו במשותף במקום השלישי וקיבלו מצלמה יפה, מתנת אמבר.

עמוס נבט ממעלה החמישה שהביא צילום בשחור לבן,  במקום השני זכה 
בהמלטה",  לעזרה  המשותף  "המאמץ  את  מאוד  שממחיש   1965 משנת 

בהעדר כלים ייעודיים. את עמוס ייצג אילן מנהל הרפת בקיבוץ.
יוכי אגרנוב לקחה את המקום הראשון עם תמונת - "שיח נשים", שמציגה 
את עטרה דוידוביץ ז"ל, מנהלת דיאלוג אינטימי עם הפרה במכון החליבה. 

התמונה מופיעה בעמוד השער של "יומן הרפתן".

כל הזוכים קיבלו מצלמות מהודרות ויקרות של "מרכזי מזון אמבר" שמימנו 
גם את הפקת התערוכה בכנס.

לצוות  וגם  והצביע  שהשתתף  לקהל  לצלמים,  תודה  לומר  המקום  וכאן 
השופטים של אמבר שעשה עבודה מקצועית.  

הענף כולו התעשר במגוון תמונות יפות שמביאות את הקשר המיוחד שיש 
לנו עם בעלי החיים, שבהם אנחנו מטפלים במסירות ובאהבה בכל יום.

 !התחרות תתקיים גם בשנה הבאה ואתם מוזמנים להתכונן
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תשע"ד 2014-2013

החקלאית התאחדות מגדלי בקר שיאון

שיח נשים צילום יוכי אגרנוב - מעלה החמישה

מאחלים משפחת מרמ"ז משואות יצחק
מרכז מזון משואות יצחק

vered@massuot.com 050-8443272  - ורד הדרכה 
ilan@massuot.com 050-8443255  - אילן שיווק 

 08-8607071  - משרד   
www.newmix.co.il :אתר ניו-מיקס
www.marmaz.co.il :אתר מרכז מזון

לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל
שנה טובה ומבורכת

שנה של שגשוג והצלחה
בריאות פרנסה טובה והמשך צמיחה
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