פרה משגעת
צילום
לכבוד החג הכריזה מועצתהחלב על תחרות יוצאתדופן:
תמונות המתעדות את הקשר המיוחד בין דפתניםלפדות שלהם
את עבודתהחקלאות בארץ.
מאת דליה מזורי
הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקה
פרסמה לקראת חג השבועות כי
רפתניככידוע מטפחים יחס מיו־
$TS1$מיוחד$TS1$
ולעתים בישראל  125אלף פרותמניבות35 ,
מגדלים,
$DN2$מיוחד$DN2$לפרות שאותן חם
חד
עזים .תנובה
מדובר בקשר עמוק במיוחד.לבבוד חג אלף כבשיםו־  31אלף
ממוצעת של פרהישראלית היא
השבועות הכריזה מועצת החלב על
ליטר בשנה -כמעט כפו־
$TS1$כפולה$TS1$
292,11
תחרותצילום מיוחדת ״רפתן אוהב
$DN2$כפולה $DN2$מזו של פרה במדינות האיחוד
פרות?״ והזמינהמגדלי בקרלתעד לה
819,5
את חקשר המיוחד ביניהם וביןהחול־
$TS1$החולבות $TS1$האירופי ,המניבה בממוצע
ליטר בשנה .כמות התפוקה הכו־
$TS1$הכוללת$TS1$
$DN2$החולבות$DN2$שלחם.
בות
$DN2$הכוללת $DN2$של חלב(בקר ,צאן
בתחרות השתתפו כ־  20תצלומים ללת
ועזים)
 3.1מיליארד
נאמדה אשתקד בכ־
מרפתות ברחבי הארץ ,והתמונות הוצגו
$TS1$בירושלים $TS1$.ליטר ,כשרוב החלב מגיע מפ־
$TS1$מפרות$TS1$
במהלך כנס מרעי הבקר ,שנערךבירו־
$DN2$מפרות 2.1 $DN2$מיליארדליטר ,ומק־
$TS1$ומקצתו$TS1$
$DN2$בירושלים $DN2$.באי הכנס התבקשו לדרג את
שלים.
רות
מיליוןליטר,
$DN2$ומקצתו $DN2$מכבשים 18
צתו
התמונות,ולאחר ספירתהקולותבמוע־
$TS1$במועצת$TS1$
מיליוןליטר.
ומעזים 21
$DN2$במועצת$DN2$החלב הוכרזו התמונותהזוכות.
צת
במקום הראשון זכתה התמונה של
עור פרסמה הלשכה כי ההו־
$TS1$ההוצאה$TS1$
$DN2$ההוצאה $DN2$הממוצעת של משקי הבית
צאה
הפרהמיכל מרפת מיצרי שבמושב ני־
$TS1$ניצני$TS1$
מופעלתעל ירי בני עלחלב מפוסטר הייתה  55שקל
עוז .רפת מיצרי
צני
$DN2$ניצני$DN2$
בחודש ,על גבינה צהובה 36
של
ללא
בלבד,
המשפחה
עזרה
עוברים
$TS1$מתרפקת $TS1$שקלועל גבינהלבנה  51שקל
זרים .בתמונה נראית הפרהמיכל מת־
בממוצע בחודש.
רפקת
ליאור ,בן המשפחה ,איתו יש
$DN2$מתרפקת $DN2$על
ולא רק בבית אנחנואוכלים
לה קשרמיוחד.
במקום השני זכתה התמונה של מאכלי חלב :מבדיקה שערך
אתר 2eatעולה כי כיום פו־
$TS1$פועלות$TS1$

הרפתן עומר נוביץ ממושב רחביה עם
$DN2$פועלות$DN2$בישראל כ־  37מסעדות
הפרה זהבה .עומר מספר כי זהבה היא עלות
$TS1$המתנהגת $TS1$חלביות .נעם שקד ,מנכ״ל
פרה שמצטיינת ביחס חם ואוהב ,המת־

$DN2$המתנהגת $DN2$כמו חיית מחמר וזקוקהלליטוף
נהגת
$DN2$האחרונה $DN2$היהגידול של
נה
ולמילה טובה .רפת קיבוץ רמת הכו־
$TS1$הכובש$TS1$
החלביות.
$DN2$הכובש $DN2$זכתה במקוםהשלישי ,עם התמונה
בש
במספר המסעדות
״רומנטיקהבמכון״ .הזוכיםקיבלו מצ־
$TS1$מצלמות$TS1$
השתתפה
נהכנת הידיעה
למות
רונית מורגנשטרן
$DN2$מצלמות $DN2$יוקרתיות ,כרי שימשיכולתער

האתר מציין שבשנה האחרו־
$TS1$האחרונה$TS1$
כ־  14אחוז

