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בניו
היו
כולם
הפר ג’ורדן הוא בנו של ג’סטיס הנודע ונצר לשושלת מפוארת
שאיננו מבייש את הפירמה .עם  324בנות המפוזרות ב 174-עדרים
שונים ועם הצטיינות באינדקס הייצור ,התמדה ושיפוט גופני ,מה
הפלא שהוא נחשב לאחד הפרים המצטיינים בפרייה של “שיאון”

ג’ורדן  7368 -הוא הוותיק מבניו
של הפר המפורסם ג’סטיס .ג’ורדן
החל את ימיו בחברת “שיאון” כפר
צעיר מבטיח .בשנת  2006הוא
הזריע כ 4,300 -הזרעות שמתוכן
 360הזרעות בעגלות .הוא נולד ב-
 17.1.2005ברפת בארי וזאת לאחר
תשעה חודשים ברחם אומנת
שקיבלה את אחד מהעוברים
שנשטפו מהאם הביולוגית .האם,
 5572מקיבוץ בארי ,הייתה עתודה
מרשימה שמספר התחלובות שלה עמד על שמונה .בתחלובה השישית בתאריך  16.4.04בשעה
 10:04הזריע אותה שלומי הרפנס .שבוע לאחר מכן ,במסגרת תכנית העברת העוברים ,נשטפה
הפרה ע”י דוד דיטסהיים ויצאו חמישה עוברים שאחד מהם הושתל באומנת  479ברפת בארי.
תשעה חודשים לאחר מכן ,נולד לו ג’ורדן.
ג’ורדן הגיע לפרייה של “שיאון” בדרום לאחר שגדל ביונקיה שבגבע ובאילנייה והתקבל בברכה
ע”י צוות פריינים מסור .כבר מתחילת דרכו ,ג’ורדן היה “חביב הקהל” והתקבל כפר צעיר מבטיח
בלוח יולי  2006ביחד עם סידורף  ,7381 -טפרל  ,7375 -לופז  7377 -וסובול  .7243 -לימים ,הפר
המבטיח גם קיים ובלוח ינואר  2010נכנס לראשונה ביחד עם שבעה פרים נוספים .לג’ורדן 324
בנות הפזורות ב 174-עדרים שונים .כבר בחודש הראשון לכניסתו הזריע ג’ורדן כ 3,000-הזרעות.
הוא נמצא במיקום גבוה מאד ומצטיין באינדקס הייצור (חלב ושומן) ,התמדה ושיפוט גופני (עטין
ומיקום פטמות בתוספת רגלים טובות).
טבלה  :1בניו של ג’סטיס 5303 -
מס פר
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7424
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הישנות  PD07שם משק לג’ורדן עשרה אחים שועדת
שם פר שם אב האם
טיפוח אישרה להזריע בהם.
מקור
תכונות ייצור חמ”מ
רפת הנגב ממוצע החמ”מ של פרים
805
96
ג’ורדן  ETסופרים
 675עין השלושה אלו הוא ( 651ראה טבלה .)1
90
מוח
ג’רמין
ג’קי

גופי

71

761

שמיר אליהו

 496רפת העמק יפה להבחין בפיזור אבות
92
סידון
ג’ונסון
 464רפת המנורה העתודות שהוועדה בחרה .כדי
83
גופי
ג’יי
להשלים את תיאור השושלת
רפת זבולון
580
70
ג’פרי
ג’ייג’יי
המשפחתית המפוארת נציין,
רפת גן
618
0
מסבו
ג’רום
כי לג’ורדן יש עוד אח למחצה
חצרים
751
0
גיישה  ETאבשה
מצד האם שגם הוא היה
נירים
665
0
מרסיה
גרציה
תוצר של העברת עוברים
סער
644
0
גופי
גופיף
שעברה האם  -במסגרתה
סעד
701
0
הארי
גוטייה
היו חמישה עוברים שאחד
מהם לימים נקרא ליגל  7017 -בנו של לרגו .אחים נוספים מצד האם היו דדון  , 7268 -בנו של דנדן
ולנון  7060 -בנו של לרגו.

north@sion-israel.com

דבר המנכ”ל
לקוראים שלום רב,

“שיאון” נרתמת למאמץ ולחיפושי הדרך
הטובים ביותר להעביר חלב מחורף לקיץ.
במסגרת זו ,אנו נערכים לביצוע ניסוי ,שיערך
באביב ,כאשר ע”י הזרעה בזרמה ממוינת
לנקבות ,יתקבלו המלטות העגלות בפברואר
 .2011לצערנו ,הפרים להם יש זרמה ממויינת,
אינם פרי “שיאון” על כל המשתמע מכך ולכן
יש לפעול בזהירות ובתכנון נכון על מנת לא
לפגוע בכושר הייצור ותכונות אחרות אליהן
הגענו בעמל רב.
במסגרת הניסיונות שלנו להרחיב את פעילות
“שיאון” גם מעבר לים ,התחברנו לצח”מ
אפיקים לביצוע פרוייקט רפת גדולה בוייטנאם.
“שיאון” תעניק את כל שירותי ההזרעה לרפת
בששת החודשים הראשונים ,תספק את
מנות הזרמה ותכשיר מזריעים מקומיים ,שם
ובקורסים בארץ.
פעילות זו הינה בנוסף לפעילות היצוא אותה
אנו מנסים לקדם תחת מגבלות הולכות
ומתרבות של השירותים הוטרינאריים בארץ
ובארצות הניכר המעלות קשיים רבים במתן
אישורים להעברת זרמת פרים בין הארצות.
לבסוף ,ברצוני להזכיר כי האסיפות השנתיות
של אגודות “און”“ ,השרות” ו”שיאון” יתקיימו
ב 28/4/10 -במלון ניר עציון .אנו מתכננים
מפגש מקצועי ומהנה ,בנוסף כמובן להחלטות
הבלתי נמנעות הנדרשות מהאסיפה השנתית
עפ”י המחוקק .אני מצפה כי ההשתתפות
תצדיק את המאמצים שאנו עושים לעריכת
האירוע הזה.
לקראת חג הפסח ,אני רוצה לאחל לכולם חג
שמח וכשר.
קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר
מנכ"ל

חדשות שיאון

		

חדשות שיאון

בקרוב  -אלבום פרים חדש

בחברת “שיאון” שוקדים בימים אלה על הכנת אלבום פרים חדשני .האלבום ,שיופיע בשפה העברית ,יכיל תמונות פרים כאשר לגבי כל פר ופר יופיעו
נתונים כלליים ויפורטו יתרונותיו הגנטיים למשק הבקר לחלב .האלבום יאפשר לרפתנים  -המכירים ,בדרך כלל ,את הפר רק בשמו  -להתרשם לראשונה
גם ממראהו ,דבר הנפוץ באגודות ההזרעה שמעבר לים .האלבום החדש יצטרף לפרסומים הקיימים של “שיאון” ובראשם הקטלוג בשפה האנגלית.

		

בתכנון  -פורום מגדלים באינטרנט

במסגרת השיפורים והשינויים בקשר עם המגדלים הוחלט לאחרונה על הקמת פורום מגדלים באינטרנט .הפורום האינטרנטי החדש ,המתוכנן לשבת
באתר האינטרנט המשודרג של “שיאון” ,נועד לייצר דיאלוג עם קהיליית המגדלים ,לאפשר העברת מידע מן החברה לשטח ,ולעודד זרימת מידע בין
המגדלים לבין החברה ובינם לבין עצמם.

		

שירות חדש  -מסרונים למגדלים

במסגרת השיפור בממשק שירות הלקוחות הוכנס לאחרונה שירות חדש  -מערכת דינאמית של הודעות ללקוחות באמצעות  . SMSד”ר אמיר שיפמן,
מנהל קשרי הלקוחות ב”שיאון” מסר ,כי המסרונים למגדלים נועדו לספק מידע מיידי וחיוני בזמן-אמת ,כגון הודעה על היעדרות מזריע בשל מחלה
ופרטים אודות המזריע המחליף ,שינויים בלתי צפויים ועוד.

		 מסופני הזרעה חדשים למזריעים
החל מחודש ינואר השנה ואחרי חבלי לידה ארוכים המזריעים מצוידים במסופונים חדשים .דני גלעד ,מנהל התפעול ב”שיאון” אמר כי במסופנים אלו
שודרגו מערכות הבקרה וההפעלה ככלי עבודה .לדוגמא ,שידוך הפרות שנעשה במשק יועבר למערכת ספר העדר ומשם ישירות למסופונים .הליך זה
חוסך הקלדה ידנית ,ומכאן שנחסכים מהמערכת בעיות רבות של שגויים שמובילים לטעיות בהורות ולחיובים מוטעים .גלעד ציין ,כי לא כל המערכות עדיין

ובמקביל ,גייסה חברת “שיאון” ארבעה עובדים חדשים שנקלטו
בחודשיים האחרונים:
• ואדים גלצר  -נשוי 1+ממושב ינון .ואדים עבד כמזריע ברוסיה ובארץ
כמטלף .עובד כיום כמזריע מחליף באזור הדרום.

		

• ירון נחמן  -נשוי 2+ממושב אמציה .עבד ברפת קטיף עצמונה והחל
לעבוד כמזריע מחליף בדרום לאחר שעבר הכשרה כמזריע.
• יורם ואן קמפן  -מתגורר בקיבוץ עין חרוד מאוחד ונמצא כרגע בתהליך
הכשרה כמזריע באזור הצפון.
• שי גול  -נשוי 1+ממושב אביגדור .החל לעבוד בפרייה.

שיאון בטלוויזיה

במסגרת תוכנית המתארת את חלומותיו של השף אייל שני על אדמה ואנשים (בערוץ  8של הוט) השתתפו נציגי “שיאון” בפרק המתאר את ייצור החלב,
מהפרה ועד לשולחן האוכל .לאייל שני מסעדה ידועה בת”א ומיכל טרבלסקי (טרבלסקי הפקות) היא שהפיקה את התוכנית הכוללת חמישה פרקים.
הפרק שבו הוצגו אנשי “שיאון” שודר בתאריכים  21-25לפברואר כל ערב בשעה .9:30

		

כנס עובדים קצת אחרת

במסגרת ההדרכה המקצועית הקבועה הנערכת ב”שיאון” ,מתכנסים אחת לחודש כל עובדי החברה למפגש מקצועי וחברתי הכולל הרצאות בנושאים
שונים .בתחילת פברואר התכנסו עובדי החברה בפארק אוטופיה שבקיבוץ בחן לכנס החודשי.
במסגרת הכנס שמעו העובדים מפי ד”ר אמיר שיפמן ,מנהל קשרי הלקוחות בחברה ,סקירה מקיפה וסיכום שנתי של עבודתו .לאחר מכן התקיימה
הרצאה של בועז נחמד ,יועץ ארגוני ,מרצה ומנחה סדנאות ,בנושא שפת השירות והתמודדות עם לקוחות תובעניים.
השירות היומיומי הניתן ע”י המזריעים ללקוחות החברה ,ההתמודדות עם לחצים יומיומיים והצורך במתן שירות מקצועי ,אדיב וסבלני ,תוך עמידה בלוחות
זמנים ,הביאה להשתתפות ערה של העובדים בדיון שהתפתח .ארוחה טובה בסיום האירוע תרמה אף היא להרגשה הטובה שסיכמה מפגש מקצועי קצת
שונה מהרגיל.

עובדות ,אולם במהלך החודש הקרוב הן יכנסו לפעולה .המסופון החדש עבר מבחני קבלה מדוקדקים מאוד ,בעקר על ידי איתן דקל וירון יוקר מצוות
המזריעים שהשקיעו בנושא מחשבה רבה ,זמן ויצירתיות.

למגדלים שלום רב,

		

נפרדים מהוותיקים ,קולטים חדשים

וגם עם חבריהם לעבודה‘ .שיאון’ מברכת את השניים בצאתם לגימלאות
ומאחלת להם אריכות ימים ושנים רבות של בריאות והנאה”.

ד”ר יואל זרון ,המנהל המקצועי של “שיאון” ,אמר בטקס הפרידה מן
העובדים הוותיקים כי “יציאה לגמלאות של עובדים היא משמעותית לשני
הצדדים .רמי המסכם  35שנים של פעילות ושמעון הצועד אחריו עם 34
שנים ,יוצאים לפנסיה בריאים ומאושרים .שנים של עבודה ,כניסה יומית
לאותם משקים ,דיבור ועדכון תוך כדי ההזרעה ,או עבודה מהירה שאין שני
לה בחברה ,הם שני עולמות לשני מזריעים וותיקים המגלמים באישיותם
את כל הטוב והיפה של העובדים ב’שיאון’”.

בשלהי ינואר נפרדה חברת “שיאון” משני עובדים ותיקים ,שמעון ניב
ורמי קרמר ,שיצאו לפנסיה לאחר כ 35-שנות עבודה .מנכ”ל “שיאון”,
אלון ענבר ,אמר בדברי ברכותו לעובדים הפורשים כי “רמי ושמעון תרמו
רבות לאגודת ‘און’ ולאחר מכן לחברת ‘שיאון’ ,וביצעו את תפקידם בצורה
מקצועית ומעולה ,תוך שהם מפגינים יחסי אנוש מצויינים עם המגדלים

זרון הוסיף ואמר“ :שניכם תרמתם רבות ...תרומתכם ניכרת ,בראש
ובראשונה ,ביחסי אנוש מופלאים עם המגדלים ,וגם איתנו ,חברים לעבודה
בכל מובן המילה .שניכם מלאתם תפקידי מפתח בחברה ,שחלקם
מסתכמים כסדרני עבודה וחלקם כיועצים חשובים לפתרון החיים .ניסיון
חיים עשיר כשלכם ,גם בעבודה וגם בבילויים ,משאיר אצלנו חותם של
געגועים ‘למזריעים של פעם’ .גמישות בעבודה ,פתרונות יצירתיים לבעיות
של שטח ,עזרה לעמיתים ,ומעל הכל ,עבודה שלעיתים היא קשה ולחוצה
ולעיתים היא נוחה...ביחד 69 ,שנים של הזרעה”.

בימים אלה אנו עורכים

סקר שביעות רצון לקוחות

באמצעות האינטרנט.
סקר זה הוא מרכיב נוסף במאמץ הרצוף והקבוע שלנו לשפר את
השירות והוא נועד לבחון את עמדתכם כלקוחות “שיאון” כלפי החברה
ומידת שביעות רצונכם מביצועי השירות בפועל.
המעבר לפלטפורמה אינטרנטית נועד להקל על כולנו בתהליך איסוף,
עיבוד וניתוח הנתונים.
נודה לך על מילוי השאלון ,המצוי באתר האינטרנט:
 www.sion-israel.comשל החברה והחזרתו אלינו .היענותך
לפנייתנו תסייע לנו בתהליך התכנון ובמאמצים הנעשים לשיפור איכות
השירות לתועלת ענף הבקר לחלב.
בברכה,
שיאון

מידע מקצועי

מידע מקצועי

על הזרעה ,התעברות ומה שביניהם

סוגיות ההזרעה וההתעברות ,בעיקר מועד ההזרעה הן חלק מתכנון כולל של הרפת בתוך ההקשר
הכלכלי של משק הבקר והחלב .מה מומלץ לעשות ומתי? | מאת :ד”ר יואל זרון ,המנהל המקצועי של “שיאון”
סיכום שנת  2009מצביע על מגמה מתמשכת של ירידה במספר ההזרעות
מחודש אוקטובר .אמנם ,במשך כל הקיץ הייתה עלייה של מספר ההזרעות
הראשונות לעומת שנת  ,2008אך לקראת החורף המגמה התהפכה .סיכום
כלל ההזרעות הראשונות לשנת  2009עמד על  136,675הזרעות לעומת
 138,278בשנת  .2008ההפרש בין השנים עומד על  1,603הזרעות פחות,
כשליש אזור (איור .)1
איור  :1סיכום הפרש הזרעות ראשונות בין השנים  2009ו2008-
מצטבר מתחילת השנה הפרש הזרעות ראשונות -1,603

דצמבר

אוק.

נוב.

ספט .אוגוסט יולי

יוני

מאי

אפריל מרץ פברואר ינואר

לסה”כ הזרעות  2+היה הפרש שלילי בין השנים  2009ל .2008-הפרש
זה הצטמצם מעט בעונת החורף ,מגמה הפוכה לזו שנצפתה בהזרעות
ראשונות .סה”כ הזרעות  2+לשנת  2008היה  221,482לעומת 201,734
בשנת  .2008הפרש של ( 19,748איור .)2
איור  :2סיכום הפרש הזרעות  2+בין השנים  2009ו2008-
מצטבר מתחילת השנה הפרש הזרעות -19,748 +2
נוב.

ספט.

יולי

מאי

מרץ

ינואר

איור  3ממחיש את המציאות הישראלית למועד הגשת העגלות והמבכירות
למזריע בהזרעה ראשונה .ניתן להבחין ,כי נכון להיום ישנם שני מועדים
מועדפים בהם מוגשות העגלות למזריע בהזרעה ראשונה :מאי-יולי
ואוקטובר-נובמבר .התקופה המועדפת להזרעה ראשונה של מרבית
העגלות ,בהתאם ליעדים הכלכלים שהמערכת הישראלית מכתיבה ,היא
אפריל-יוני ,שתגרום להמלטות של ינואר-מרץ (=המלטות פברואר) .החץ
הכחול מראה שאנו לא רחוקים מיעד זה ואנו נמצאים בטווח של חודש
הקדמה מול הקיים .לעומת זאת ,השיא בחודשים אוקטובר-נובמבר (קרוב
לוודאי שעגלות אלה נולדו בחודשים אוגוסט-ספטמבר כתולדה להזרעות
נובמבר-דצמבר) אינו במקום ולכן הוא בסימן שאלה.
ברור שהמעבר משיא זה לפיזור נכון יותר הוא תהליך שיש להתמודד איתו
וגם להתמיד בו ואשר בסופו של דבר יביא לתוצאות טובות יותר במאזן
הכלכלי ברפת ,בפוריות ובחלוקת ההמלטות וההזרעות במשך השנה .לפי
אחוזי התמותה שפורסמו על-ידי ספר העדר (טבלה  ,)1הזרעות בין 14-
 19חודשים לא משפיעות על אחוזי התמותה בזמן הלידה.
תמיד רצוי להעמיד כל החלטה מול השיקולים הכלכליים של ימי הכלכלה
הנוספים ואין להכליל את כל העגלות בהמלצה אחת גורפת .לכל עונה
מערכת שיקולים שונה ובעונות מסוימות יקדימו את ההזרעות ובאחרות
ידחו אותן .בהזרעת העגלות ,שמראש אנו מתכננים למועד מאוחר יותר,
יש לנקוט בשיקול דעת ובמיוחד לשים דגש על תכנון מנת התזונה שלהם
בצורה אחרת .לא דומה העגלה בגיל  13-14חודשים לעגלה בגיל 16-
 18חודשים .למצב הגופני שלה יש השפעה גדולה על הפוריות וההמלטה
שלה בהמשך.
המטרה היא להגביר את ההזרעות של העגלות והמבכירות בחודשים
אפריל-יוני לעומת פיזור דומה בחודשים הנותרים .לגבי המבכירות ,אין
שום בעיה בדחייה של מועד ההזרעה בשל ההתמדה הגבוה של החלב
בתחלובה זו.
איור  :3מועדי ההזרעה הראשונה בעגלות ובמבכירות בשנת 2009
מבכירות

מועד ההזרעה האופטימלי

סוגיית המועד האופטימלי להזרעה של העגלות והמבכירות לאורך חודשי
השנה השונים עולה לדיון לעיתים תכופות .היא שלובה במעבר לחלב קיץ
והחלוקה המשתנה של המכסה לאורך השנה ,שלצידה התגמול והקנס
לחריגות בעונות השונות .היתרון להמלטות פברואר לעומת אפריל מחדד
ביתר שאת את התכנון להזרעת העגלות והמבכירות וקבלת ההמלטות
בעונה שתיטיב עם כמות החלב הנדרשת והפוריות.
שני הגורמים המשמעותיים ביותר המשפיעים על אחוזי ההתעברות הם:
 .1ימי המנוחה  -תקופת המנוחה שמתקצרת גורמת ,במרבית המקרים,
לאחוזי התעברות נמוכים יותר של ההזרעות הראשונות.
 .2אפקט הקיץ  -פרות אשר מוגשות להזרעה בחודשים יולי-אוקטובר,
במיוחד מבכירות ובוגרות ,גורמות לאחוזי התעברות נמוכים יותר
לעומת החודשים האחרים (גם בעזרת צינונים רבים).

עגלות

טבלה  :1מועדי ההזרעה האפקטיבית (בעקבותיה בדיקת הריון חיובית),
המלטות ואחוזי תמותה
אחוז תמותה
גיל בהמלטה
גיל הזרעה האפקטיבית
(חודשים)
(חודשים)
28.0
20
11
13.6
21
12
8.0
22
13
6.9
23
14
6.5
24
15
6.7
25
16
6.7
26
17
6.6
27
18
6.5
28
19
7.6
29
20
7.7
30
21

הרפתנות המקצועית
מידי שנה בשנה ,קיץ וסתיו הן העונות הקשות ביותר במדדי הפוריות.
נשאלת השאלה  -מהם השינויים בין השנים והיכן עומד המשק הבודד מול
הממוצע הארצי? אלה מקצת מהשאלות הבולטות שעולות במהלך ביקורנו
במשקים .צוות בריאות העדר מה”חקלאית” וגם אנו ב”שיאון” מנסים
לבודד את הגורם המשפיע על הירידה באותו משק ולתת את המלצותינו
להמשך העבודה .השונות בין המשקים היא גדולה ,גם באותו האזור וגם
באותו המושב .הגורמים לשונות הם רבים ,אך החשובים שבהם הם:

•
•
•
•

עונת השנה  -קיץ-סתיו
ימי מנוחה  -הימים מהמלטה להזרעה ראשונה
מצב גופני  -רמה אנרגטית שלילית לאחר ההמלטה
מחלות מטבוליות ובעיקר מחלות רחם

בזמן הרפורמה וגם לאחריה ,השקיעו המשקים כסף רב בממשק הצינון
של הפרות ,ובצדק .מהלך זה גרם לתנאים טובים יותר לפרה וההשפעה
הישירה הייתה על ירידה בטמפרטורת הגוף ,רמת האכילה ,השתייה
והשפיעה ישירות בעלייה רבה של החלב .האם גם הפוריות השתפרה? לא
תמיד ולעיתים הייתה אף ירידה .כאן החלה להסתמן החשיבות של דיוק
בפרטים הקטנים והחשובים “ -הרפתנות המקצועית”.
במה מדובר ,בעצם? ארבעת הגורמים המוזכרים למעלה מוזכרים בצורה
יותר מעמיקה בכל ביקור וביקור ברפת ,במקביל לסיור והבנת שיגרת
העבודה .ההבדלים בין הרפתות אינם גדולים במבנים ,שיגרת ההאבסה,
המעקב אחר הדרישות ע”י תגי המערכת הממוחשבת ותכנת הניהול הדומה.
ההבדל ניכר במיוחד ב”ברפתנות המקצועית” .דהיינו ,בניהול המערכות
המשולבות ובהקפדה על שיגרת הצינונים בקיץ ,בצפיפות משתנה בין
המבנים ,בכיול מערכות הפדומטריה ובקריאה נכונה יותר של המערכת,
בשקילות ומדידות של העגלות ,במתן מנות הזנה מתאימות בהתאם לגידול
ולאירועי ההמלטה ,טיפול ווטרינרי ומעקב במיוחד אחר אירועי ההמלטה
ומחלות הרחם ,הפרדה בזמן הנכון של הפרות להזרעה וקיום אזור הזרעה
המתאים לכל שעות הבוקר והצהרים ומעל הכל ,שיגרה רצופה של שקט
ומתינות בכל האירועים היום יומיים ברפת.
לדוגמא ,טבלה  2המתארת את ששת הקיבוצים הגבוהים לעומת הנמוכים
ביותר באחוזי התעברות .תמיד המשקים הגבוהים מסמנים את הפוטנציאל
להצלחה והבדלים כאלה גדולים משקפים גם על הצלחה מקצועית שונה
בין הקצוות:

טבלה  :2אחוזי התעברות של סה”כ הזרעות בקיבוצים בלבד בין החודשים יולי-אוקטובר 2009

פריינים

פריינים

באהבה
מהפרייה
הפרייה של “שיאון” ,שמספקת זירמה לאלפי רפתות בישראל ,מאכלסת כ 200-פרים מובחרים  -העוברים
מיון קפדני  -ונחשבת למתקדמת מסוגה בעולם“ .המטרה של כולנו כאן היא בסופו של דבר להגיע לזירמה
מרובה ,איכותית ונקייה” ,אומר עופר מנדלמן ,מנהל הפרייה המספק הצצה אל הדמויות שמאחורי העבודה
הקשה ואפילו המסוכנת של חליבת הפרים | .מאת :יואל צפריר

עופר מנדלמן
מנהל מרכז הפרייה ,תושב נווה מבטח
נשוי .4+מועסק ב”שיאון” מאז .1974

יעקב סלח
עובד בפרייה ,תושב קרית מלאכי ,בן
 ,56נשוי ,3+מועסק ב”שיאון” מאז שנת
.1986

אמנון רוזנברג
עובד בפרייה ,תושב באר טוביה ,בן
 ,40נשוי .3+מועסק ב”שיאון” מאז שנת
.2000

שי גול
עובד בפרייה ,תושב אביגדור ,בן ,31
נשוי .1+עובד טרי ב”שיאון”.

עופר מנדלמן ,מנהל הפרייה ב”שיאון” ,רגיל לארח משלחות של מגדלים,
יועצים ומנהלי חברות מחו”ל .שמעה של תעשיית החלב הישראלית הרי
יצאה למרחוק ,עם הישגים עולמיים בתפוקת חלב ומרכיביו .אז הגויים
באים להתרשם ולא אחת גם מתגאים בהישגיהם-הם ,כמו בתחום
ההשבחה למשל .רק לאחרונה היו כאן הבלגים שמתגאים ,איך לא ,ב”בלגי
הכחול” שלהם .אבל מנדלמן ,עם ותק של  35שנה במקצוע עוד מעט ,לא
מתרגש“ .יחסית למה שאני רואה ושומע על הנעשה בעולם אין לנו מה
להתבייש .זה נכון לגבי כל מרכיב ומרכיב בשרשרת הייצור ובוודאי לגבי
ההזרעה המלאכותית .הפרייה שלנו נחשבת לפרייה מודרנית ,מתקדמת
ומשוכללת מסוגה”.
הפרייה של “שיאון” ,היחידה מסוגה בארץ ,מייצרת זירמה כמעט לכל
הרפתות בישראל .היא מאכלסת בממוצע כ 200-פרים מובחרים ,מגיל 14
חודשים ועד שמולאים לפר  9-10שנים ,אז הוא מסיים את תפקידו כספק
זירמה .מאחר ששיקולי איכות הזרימה הם המכריעים יש לדבר השפעה
הן על תחלופת הפרים ובעיקר על תהליך מיון הפרים המיועדים לשמש
כספקי הזירמה .ואכן ,בדומה למועמדים לקורס טיס סף הכניסה הוא גבוה
ושיעור הנושרים ,אם מותר להשתמש באותו דימוי ,הוא רב .רק אחד מכל
 16פרים מועמדים הופך להיות תושב קבע בפרייה.

הטובים לפרייה

שרשרת החיול בפרייה מתחילה עם עגלים המגיעים לכאן משלושה
אתרי בריאות (קרנטינים) ,שם מגיעים העגלים הצעירים ,וזוכים לחיסונים,
בדיקות וסימונים .בזמן הזה נבחן כל עגל ועגל בועדת הטיפוח .כאמור,
כמו בקורס טיס רק הטובים ביותר עוברים את שלבי המיון המוקדמים
ומגיעים לבסוף לפרייה של “שיאון” .אלה שנבחרים הם בדרך כלל
צאצאים למשפחות מיוחסות שכבר הוכיחו את עצמם בהורשת תכונות
משובחות של כמות חלב ,אחוזי חלבון ורמות שומן .הימים הראשונים הם

להכניס ידיים ,מי “קריזיונר” מחבורת הפרים ואת מי מותר ללטף ,אבל הם
עדיין חוטפים מכות.
ההיבט הבטיחותי בא להדגים רק חלק ממורכבות המקצוע .קחו ,למשל,
את עניין ההקפצה .יש כאלה שקופצים מהר ,יש כאלה שקופצים לאט.
צריך להכיר כל פר ופר על תכונותיו ושגינותיו .הפריינים אמורים לא רק
ל”הרגיש” את הפרים ,אלא גם להכינם להקפצה באופן קפדני ויש לכך
משמעות רבה“ .מבחינה ביולוגית איבר הפר מכיל נוזלים כמו שתן וכו’
ואנו חייבים לוודא את הוצאתם לפני קבלת הזירמה” ,מספרים הפריינים.
“הפר קופץ פעם ופעמיים אך רק בהקפצה השלישית נעשית הלקיחה”.

מתנהלת על-פי שגרה

קטלניות שעוברות בקלות ולכן אנו מצווים לוודא ששום גורם זר לא ייכנס
לשטח הפרייה במטרה למנוע מגיפות .פעם בשנה בודקים את כל הפרים
כדי לבדוק הידבקות אפשרית במחלת מין ובמחלות דרכי הנשימה .ככלל,
הפרייה בנויה על שגרה וכך היא מנוהלת”.
“אנו מנהלים פרייה מתקדמת ומשוכללת מכל היבט אפשרי” ,מדגיש
עופר מנדלמן“ .החל מהאבסה ,דרך טיפול בגורפי הזבל ועד התאמת
הבושת לפר .הבושת המלאכותית נועדה להיות דומה ככל האפשר לבושת
הטבעית של הפרה ואם היא גסה מידי או קרה מידי הפר פשוט לא עושה
את עבודתו .המטרה של כולנו כאן היא בסופו של דבר להגיע לזירמה
מרובה ,איכותית ונקייה לתועלת המגדלים ברחבי הארץ ואני מאמין שאנו
מבצעים את עבודתנו כראוי”.

כמו כל שירות אחר שאנו מקבלים כמובן מאליו ,כך גם מגדלים רבים
לא תמיד יודעים או ערים לתהליך המורכב העומד מאחורי זירמת הפרים
המגיעה אליהם בתדירות גבוהה .הפריינים שעומדים מאחורי העבודה
הקשה מעידים על עצמם כמי שממלאים שליחות מקצועית עבור משק
הבקר לחלב בישראל.
איך מתנהלת עבודת הפרייה?
מנדלמן“ :העבודה כאן מתנהלת על-פי שגרה מתוכננת היטב 4 .פעמים
בשבוע מתבצעת הקפצה ,עם ממוצע של  30-34הקפצות ביום .פעם
בשבוע מגיע לכאן רופא וטרינר .נושא המחלות הוא קריטי ועובר כחוט
השני אצל בקר  -פה וטלפיים ,קדחת שלושת הימים  -אלה הן מחלות

ימי קליטה וגיבוש שנועדו לרכך את הלם השינוי ולאפשר לעגל להכיר
את משכנו החדש למשך השנים הבאות .עגלים רבים נתונים בלחץ בשל
המעבר והטלטול וזקוקים לזמן הסתגלות .אחרי חודש הם נכנסים לשגרה
ובגיל  13חודשים ,גיל הפוריות ,הם מתחילים לספק זירמה.
בממוצע כל פר “נחלב” פעמיים בשבוע .כמות הזירמה עצמה תלויה בפר
עצמו ואין לה קשר למשתנים חיצוניים .בפרייה עושים מאמץ לטפח את
גופם של הפרים ,להזין אותם כראוי ,כולל ויטמינים ,ולשמור על קיום
הגוף ,אך עוד לא נמצאה נוסחא מיוחדת של הזנה שתשפר את הזירמה.

לכל פר יש שם

כמו בשאלה הנצחית של הגששים  -דייג אוהב דגים?  -השאלה הראשונה
שאני מפנה לפריינים של “שיאון” היא האם הם אוהבים את הפרים?
כאן מתחיל תיאור מפורט אודות בעלי החיים הענקיים האלה ,אשר את
זירמתם חולבים הפריינים .למרות שהפריינים מכירים כל פר ופר באורח
אישי (לכל פר יש שם) ועם חלק מן הפרים אפילו נוצר קשר רגשי ,הם
לא לוקחים סיכון“ .מדובר בחיות מסוכנות למדי” ,אומרים יעקב סלח
ואמנון רוזנברג“ .הפרים הבוגרים שוקלים כל אחד טונה ומאתיים קילו.
כדי להגיע לחליבת הזירמה הם מוקפצים ובמצב כזה הם מסוכנים למדי,
שלא לדבר על כך שכשהפר יורד הוא במצב של תקיפה .אסור גם לשכוח
שהפרים סגורים מרבית הזמן והם לא פעם תזזיתיים ואגרסיביים ויכולים
במקרים מסויימים אפילו להרוג אותך .אנו סופגים לא פעם מכות וחבלות
והסימנים הכואבים נותרים זמן רב”.
בניגוד למה שעשויים לחשוב זו עבודה קשה ומסוכנת ,מדגישים הפריינים.
לכן גם נקבעו כללי בטיחות נוקשים .לפר ניגשים  2פריינים והעבודה
מצריכה תיאום מירבי ותקשורת ברמה גבוהה .מעבר לכללי הבטיחות,
הפריינים למדו עם הזמן מי מהפרים חברותי יותר ומי פחות ,היכן אסור
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