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 לכולם שלום,

צוות הפרייה משנה את אופי החזות ואת שיטות העבודה, במדיניות  - מהנעשה בפרייה

עלות השחר, בו 03:9מוסכמת2 שיגרת העבודה מתחילה בפגישת הקפה המסורתית של 

גרת ההקפצות של הפרים היא של פעמיים בשבוע, ימתחילים להכין את הפרים להקפצה2 ש

הקפצות2 יום שלישי נשאר ליום של  –י וחמישי כך שהשבוע מתחלק לימים ראשון ושני, רביע

טיפולי השיגרה3 קלטור שבועי של אזור רביצת הפרים בתאים, טילוף, שטיפות עורלה, 

 החצר והמתקן2 ניקיונותחיסונים ובדיקות דם, 

כשבחודשיים האחרונים נוסף עובד  3 אלי, יעקוב, אבי ואמנוןהצוות מונה ארבעה פריינים 

לכל אחד, אחריות פעילות ריאות לקויה וזמנית, של אחד מחברי הצוות2 בשל בג'קי, לעזרה, 

 משלו כשאת כולם מרכז אלי2

שיטת העבודה בישראל שונה מפריות אחרות בעולם2 אצלנו מגיעים הפרים, בשבילים 

ומאובטחים לעמדת ההקפצה2 אין קשירות לנזם ואין הולכה של הפר בחבל או  מתוחמים

בצע בשאר פריות העולם2 שיטה זו, חסכנית מאוד בכוח אדם2 כך במוט קשיח, כפי שנהוג ל

פרים ולבצע את תכנית ההקפצות בצוות מצומצם של ארבעה  89.-אפשר להזין ולטפל בכ

 2אנשים 9.-מעסיקות צוות של כ ,בגודל עדר שכזהאנשים2 פריות אחרות בעולם, 

חוסר השמנה ומבנה  שיגרת הזנה מדוקדקת הביאה לירידה משמעותית באירועי הצליעות,

יום ממרמ"ז יבנה2 פריקת המזון לעגלות שלנו מתבצעת פעם בגוף טובים יותר2 המזון מגיע 

 מחוץ לתחום הפרייה2 המזון מחולק פעמיים ביום, ובין לבין, קירובים2 

 

 

 

 

 

השבט"  "זקני

  –בארוחת הבוקר 

 ייג'יי ובופוןג'

 

 

 

 

 



קט בעמדת לקיחת הזרמה ושקט בפרייה היא שיגרה המשפיעה על התנהגות הפרים2 כל ש

של הפרים, גורר בעקבותיו "תזמורת געיות"2 במהלך קבוע ורגוע  שינוי קטן בשיגרת יומם

 הנהוג בפרייה, מביא את הפרים לביטחון ולרגיעה כללית, וטוב שכך2 

רווחת הפר היא חשובה ומכאן שאנו פועלים רבות בכיוון זה2 תאים ואזור רביצה יבש הם 

לזבל ואוורור  אוטומטיםים חשובים בכל ימות השנה ומכאן מדיניות התיחוח השבועי, גורפ

 טוב בעזרת מאווררים מעל תאי הפרים2 

 

 

התאים היבשים תורמים לחזות טובה ויפה יותר של 

הפר, ללא שייריי הבוץ והזבל, כפי שהיה נהוג 

בעבר2 מחצית מהתא הוא אזור הרביצה ומחציתו 

אזור זה מרופד בגומי  –אזור העמידה לאכילה 

עים אלינו ללא לנוחיות רגלי הפרים2 הפרים מגי

 קרניים, לאחר טיפול להסרתם בגיל צעיר מאוד

הטיפול בהסרת 2 )בודדים, הטיפול לא הצליח(

הקרניים ותוספת הנזם עוברים לאחריות הווטרינר 

אנו המבצע זאת בעזרת טשטוש קל של האזור2 

נערכים להפסקת הסימון של השמות והמספרים על 

 הפרים שנעשו בכוויות קור2 

 

 

 



 

טילוף הפרים היא אירוע חריג המכניס את הפר ללחץ2 גודל ומשקל הפר הוא כמעט כפול 

משל פרה ולכן החזקתו במתקן מתאים לטילוף מצריך את הצוות למיומנות ולבטיחות אחרת2 

הוא  ,כל אירוע המתרחש בפרייהלהתואם את המדיניות שבפרייה, מתקן מיוחד לטילוף, 

איש  -אין מכניסים כלים או מתקנים חיצונים2 מטלף בעזרת אמצעים הנמצאים בפרייה ו

בעת   מתואם לטלף ליום בשבוע )ימיי שלישי(, הפרושים למשך מספר שבועות2 מקצוע,

שיעמוד בסטנדרטים של רווחת הפר,  ,האחרונה, שיאון השקיע רבות בחיפוש מתקן אחר

למדו זאת בפריות אחרות ולאחר שחזרו, מלאים ברשמים  אנשינובטיחותו ובטיחות העובד2 

לף את רגלי הפר למטלפת המאפשרת לט ,בעתיד הקרוב גם אצלנו, אנו נשנה חיוביים,

ולא בעודו הפוך על בטנו2 שיטה זו שגורה יותר ויותר בכל הרפתות וגם אנחנו,  עומד כשהוא

 הטכנולוגיה הטובה הזו לפרייה2מתאימים את 

הקפצות הפרים הצעירים הם מהאתגרים החשובים בפרייה2 כיום יש דרישה גבוהה לשימוש 

לעיתים בסמוך לבגרותם המינית והכנסתם  בזרמת פרים צעירים ג'נומים2 פרים אלו, נמצאים

למהלך הקפצות שבועי צריך מיומנות גבוהה יותר לעומת פרים בוגרים הרגילים לקפוץ2 צוות 

הפרייה מדגיש שעות רבות לממשק המתאים לנוחיות הפר הצעיר לתת את זרמתו 

פר האמרה הזו, מתאימה גם כאן2 בפעם הראשונה שה -הראשונה2 "כל התחלה היא קשה" 

הצעיר מרגיש בטוח, רגוע ומאמין בתהליך לקיחת הזרע, הוא נכנס לשיגרת הקפיצות ומתן 

הזרמה2 אולם יש לזכור שנפח הזרמה הניתנת בשלבים אלו של חיי העגל, היא כשליש 

לפר בוגר בעוד שהייצור נמוך2 מכאן החשיבות  ותלעומת פר בוגר2 הדרישה בשטח, דומ

 עגלים הצעירים למעגל הקפיצות הנהוג בפרייה2 הרבה להכנסה נכונה וטובה של ה

גם אנשי המקצוע, המלווים  2כניסה לפרייה אסורה, והאנשים היחידים הנכנסים הם הפריינים

כולם נכנסים לפרייה ללא  –מקצוע לתחזוקה האנשי ומטלף, ההווטרינר,  –את חיי הפר 

לתחום הביקורים2 שני מקבלים לבוש והנעלה מיוחדים2 גם המעבדה נמצאת מחוץ רכבם ו

אזורים אלו מוגדרים כסגורים לקהל המבקרים2 לצורך כך, שיאון מסיימת, בימים אלו, מהלך 

שבו מבקרים מבחוץ, שעיקרם כולל רפתנים וקבוצות מחו"ל, יכנסו לאזור מבקרים בו יוכלו 



היה לקבל הסבר על פעילות הפרייה, מעבדה, בנק הזרע, ללא כניסה למקומות אלו2 ההסבר י

מלווה בתצפית מבוקרת על העבודה הנעשית במקומות אלו2 הקומה העליונה השתנתה 

המגיעות אלינו מהשירותים  הגבוהות ומותאמת לדרישות הגבוהות של התקנות הווטרינריות

 הווטרינרים2

ונתונים אמינים ומהירים  ,מבחני הפרים הצמודים יותר, שלוש פעמים/שנה במקום פעמים

בכמות הפרים בפרייה2 במשך שנים  הםלתת את אותותי יםמתחיל ,יותר על העגלים/פרים

פרים2 להלן סיכום שמונה חודשים  22.פרים בפרייה2 כיום אנו עומדים על  09.-89.היו בין 

 מבוגרים" פרים"בות יציאת הפרים מהפרייה2 הסיבה העיקרית, היא תוצאות המבחן2 של סי

 זרמתם כבר לא בשימוש בישראל2הם פרים שהוחזקו למטרות הפקת זרמה ליצוא ו

 

 

פרים  :0סה"כ 

שיצאו )כמות 

 נותמצוי הפרים

 (בתוך העמודות

 

 

 

 

תמונות האומרות  עוד שתילסיום, 

הכל22222צוות המטפח את המקום 

חיובית למקום ונותן השראה 

העבודה2 כוס קפה תמיד מוגשת 

בפינת הזולה החדשה שלנו 

הבית והאוכל2222טרי וישר מהגן2 

בימים אלו מסיימים המתחדש, ש

את שיפוצו, מקרין אווירה טובה2 

חלק מהשיפוץ הוא לקבלת 

והסברים על  קבוצות רפתנים

 הטיפוח, הפרים וכלל ענף הרפת, 

תוך כדי הפרדה מוחלטת 

 מהאזורים האסורים להיות,

 ,על כךאולם  והמותרים לצפייה2

  בסקירה נפרדת2

 

 



  ם בית נוסף וטוב2יישר כוח לכל העוסקים במלאכה ולכל אלה המאמינים שהעבודה היא ג

 שבוע טוב לכולם, 

 יואל

 

 


