רפת ירוקה

תחרות "הרפת המטופחת "2012
קריאה ראשונה

בכנס המדעי בירושלים ,בחודש יולי  ,2012נכריז בהתרגשות רבה על הזוכים
ב  -תחרות "הרפת המטופחת ."2012
שרת החקלאות ונותני החסות יעניקו להם פרסים מיוחדים.
כבוד גדול שהרפת שלכם תהיה על הבמה!

ה

גענו לשיאים עולמיים בתנובה לפרה ,בכמות הרכיבים בחלב וגם
באיכותו.
זה הזמן להפנות יותר אנרגיות לתחומים חשובים נוספים וחיוניים
לרפת ולענף כולו.
המטרה  -לטפח את התחומים ברפת שתופסים מקום יותר מרכזי
בדרישות הגוברות ,שלנו כחברי ענף וגם של הצרכנים המודרניים של
מוצרי החלב  -טיפוח הרפת וסביבתה ,רפת ירוקה ,בטיחות ביולוגית,
בטיחות המוצר ,רווחת בעלי חיים ,טיפוח הון אנושי.
נושאים אלה נמצאים על סדר היום הציבורי ברמה עולה וחקיקה
בנושא היא רק עניין של שנים אחדות .חשוב שנראה לאן צועד משק
החלב בישראל ונתארגן בהדרגה כדי להוביל בעצמנו את הנושא.
ברור לכולנו  -הטיפוח הוא קודם כל לטובת הרפתן ורווחתו ולכן יש כאן
מרוויחים בלבד!

לפיכך
אנחנו מכריזים בזאת על תחרות שנתית שבסיומה ייבחרו  3רפתות
מכל מגזר שיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בתחומים להלן:
 .1טיפוח הרפת וסביבתה  -ניקיון בכל מרחב הרפת ,עצים פרחים
ושיחים  -יופי וירוק במתחם ,מחזור מי מכון החליבה ,שילוט ועוד.
 .2רווחת בעלי חיים וכללי בטיחות ביולוגית  -הקפדה על מתן תנאים
ויחס ראוי לבעלי החיים ששותפים אתנו ברפת ושמירה על מניעת
מחלות ובריאות העדר ,כמו גם בטיחות המוצר  -חלב כמזון בסיסי.
 .3טיפוח ההון האנושי ברפת  -הגורם המרכזי להצלחה הוא ההון
האנושי ויש לפעול בהתמדה לטיפוחו  -הסכמי עבודה ,שכר ראוי,
תנאים סוציאליים ,השתלמויות מקצועיות ,הגדרת סמכויות ,תנאי
עבודה ,טיפוח גאוות עובדים ועוד פעולות.

דוגמה לניקוד רפת "חלב בכפר"
 .1טיפוח הרפת וסביבתה
טיפוח הרפת והסביבה
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משקל בציון הכולל
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ניקיון הסביבה בכל מתחם הרפת
נטיעת שיחים ועצים  -ירוק בעיניים
מגרש חנייה מוגדר  +קירוי
מכון החליבה  -סדר וניקיון ,שירותים...
מחזור מי החליבה
שילוט הסככות והמבנים
שלט כניסה
סמליל הרפת (לוגו)
דגל הרפת או דגל ישראל
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10%
10%
5%
3%
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דוגמה לניקוד רפת "חלב בכפר"

 .2דוגמה לניקוד כולל ומשוקלל של רפת "חלב בכפר"
ניקוד הרפת בתחום
משקל מסה"כ
71
30
טיפוח הרפת והסביבה
75
30
רווחת בע"ח
65
10
בטיחות ביולוגית
70
30
טיפוח הון אנושי
100

סך הכול ,באחוזים

התחרות תתקיים בשני המגזרים בנפרד וייבחרו שלוש רפתות
שיזכו בציון המשוקלל הגבוה ביותר .כל רפת זכאית להשתתף
ולבצע התקדמות בכל הנושאים .במהלך חודש יוני  2012יעברו
צוותי השיפוט ברפתות שמשתתפות בתחרות וייקבעו הזוכים
לקראת הכנס המדעי ב.10.7.2012-
כל משתתף יקבל תעודת השתתפות ופרס הערכה! כל אחד זוכה,
גם בעשייה וגם בהערכה!
בכנס המדעי בירושלים תבחר על ידי המשתתפים "הרפת

כללים לתחרות הרפת המטופחת 2012
12.2011

המטרה  -לעודד את הרפתנים לטפח את
התחומים ברפת שתופסים מקום יותר מרכזי
בדרישות הגוברות ,שלנו כחברי ענף ושל
הצרכנים המודרניים של מוצרי החלב  -טיפוח
הרפת וסביבתה ,רפת ירוקה ,בטיחות ביולוגית,
בטיחות המוצר ,רווחת בעלי חיים ,טיפוח הון
אנושי
התחרות תתבצע בכל שנה ,במשך חמש השנים הבאות,
ובסופן תביא את הרפת הישראלית להיות המובילה בעולם
גם בתחומי הסביבה.
כללים מוצעים לביצוע התחרות  -ייתכנו שינויים בכללים
הסופיים
 .1ועדת ההיגוי הרחבה הגדירה את הנושאים לתחרות
ואת משקלם היחסי ,בתוך התחום ובין תחומי התחרות,
בשנה הראשונה:
טיפוח הסביבה ,30% -
רווחת בעלי חיים 30% -
בטיחות ביולוגית ובטיחות המוצר 10% -
הון אנושי 30% -
 .2שנת  2012תהיה שנת פיילוט ללמידה ולהפקת לקחים.
בשנים הבאות יתבצע שינוי במשקלים לאחר התארגנות
הרפתות.
 .3ההרשמה לתחרות תחל ב ,1.3.2012-למשך חודש ימים.
מוזמנים להירשם כל הרפתנים בשני המגזרים אין כל
דרישות סף  -כולם מוזמנים להצטרף.
 .4החל מתחילת יוני  ,2012נחל בתהליך שיפוט ,בהתחשב

ניקוד משוקלל בכל התחומים
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הערות

ציון כולל של הרפת!

המטופחת ביותר" מכל מגזר ,מבין אלו שיעלו לגמר והיא
תהיה הרפת של שנת !2012
השנה היא שנת לימוד והרצה ובשנים הבאות נפיק לקחים
ונעמיק בשיפורים.
אין מה לחכות ,אתם יכולים לצאת לדרך :לבצע חשיבה מעמיקה
בצוות הרפת ואף להתחיל בפעולות של ממש בכל התחומים
המוזכרים.
זכרו  -רפת מטופחת היא קודם כל לתועלת הרפתן!
במספר הנרשמים לתחרות .השיפוט ייעשה בנפרד על
ידי כל צוות מקצועי או בצוות מעורב.
 .5בסוף תהליך השיפוט ,נבצע את השקלול הכולל של
כל תחום ושל כל התחומים יחדיו ,וכך נגיע לרשימה
המדורגת של כל המשתתפים בתחרות ,בתחום
המקצועי ובסיכום הכללי .כל משתתף יקבל משוב על
הביצועים שלו ומקומו בדרוג הכללי.
 .6שלושה ראשונים בציון הכולל ,מכל מגזר ,יעלו
לגמר ויקבלו תעודת הצטיינות ופרסים בכנס המדעי
בירושלים .10.7.2012
 .7בכנס תוצג תערוכת תמונות מרפתות הזוכות וקהל
הרפתנים יתבקש לבחור את הרפת המטופחת ביותר
לשנת  .2012עלה רעיון שצוות מיוחד יבצע צילום של
הרפתות הזוכות ,במשך  2-1דקות .במושב בכנס יוקרנו
הסרטים והקהל באולם יבחר את הרפת המטופחת
מכולן.
 .8אנחנו פועלים לקבלת חסויות נדיבות למתן פרסים
בעלי ערך לזוכים ,נשמח לעזרתכם בנושא  -כל המרבה
הרי זה משובח.
 .9בכל התקופה תתבצע הסברה מקיפה בתחומי התחרות
ועידוד הרפתות להשקיע תכנון וביצוע פעולות
בטיפוח הרפת .מוסדות הענף יתגייסו להסביר לחברים
בתחומים הרלוונטיים להם ,החקלאית ושיאון יסבירו
על נושאי רווחת בעלי החיים ,בטיחות ביולוגית וכו'.
 .10המחלבות יפעילו תכנית עידוד מקבילה לרפתות שלהן.
 .11אין ספק שהנושא התחרות בעל חשיבות גדולה לענף
שלנו וחשוב שנתחיל מהלך רב שנתי שיעלה את הרף
בהדרגה ובכך נשפר מאוד את המראה הכולל של רפתות
ישראל בעיני חבריו ובעיני הציבור כולו.
 .12החקיקה החיצונית בתחומים אלה נמצאת בדרך ,חשוב
שנקדים אותה ונתארגן למען הרפתנים ולמען הענף .

R.M.H
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