
22.10.2021 

 לכולם שלום,

השנים השבוע קיימנו את מפגש הוותיקים בשיאון. עובדים שעברו את מיטב  - מפגש וותיקים

, נפגשו למספר שעות , וחלקם אף ב"שיאון"השרות להזרעה""ו און""שלהם באגודות ההזרעה 

, ניוז על חיינו-השפעת חדשות הפייקבשל שיח מהנה, סיור במבנים, הרצאה שעיקרה היה 

 וכמובן ארוחה מפנקת בסיום.

מספר תמונות המנסות לתאר את האווירה שהייתה באותו היום. הראשונות, זוג תמונות של 

 :השוואה בין האנשים שהתקבצו להם בפעם האחרונה ולבין הפעם

 2017 ספטמבר –מפגש וותיקים 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021אוקטובר  –מפגש וותיקים 

 

הם אותם  נוכחיםמרבית ה

חיים חברנו לצערנו, . אנשים

שהיה נוכח במפגש  פקר

הקודם, נפטר בשנה 

 . זכרו יהיה ברוך. האחרונה

דר, אמיר, שמעון בני, ש

שנכחו במפגש הקודם,  ויעל

היו בקשר לקראת המפגש 

וכחי, אולם לא התאפשר הנ

להם להגיע ומסרו את 

ברכתם ליוזמה ולעצם 

 המפגש. 

 



 נהדר.נראיתם  –חלקם של חברנו, נעזר במקל, וחלקם אף מתקשה בהליכה, אולם ככלל 

חם עם כלל האנשים. אנו מבטיחים שבשנה במפגש דובר רבות על המשכיות ושמירת הקשר ה

 הקרובה, קשר זה יחוזק, ומפגש חשוב שכזה, יהיה בטווח של שנה )במידה ותנאי הסביבה

 (.יאפשרו זאת  ,המוכתביםהארציים והנהלים 

משיחות  ליהנות ,שבזכותה יכולנו כולנו לשבת בנחת קרן סעידיעל כלל המפגש עזרה רבות 

 בשם כולנו, תודה. מתנה קטנה בסיום.ו אוכל מפנק ,ות, הרצאהמשותפ

ם כלל ע, יארגנו את הקשר החם רותיבתיאום עם  קרן, שימחי וקלרהשבסיום המפגש סוכם 

כאלו הם רק חלק שומפגשים  ,עיקרהתשומת הלב הקטנה, אבל המחממת, היא  .הוותיקים

 מהקשר החשוב עם הוותיקים שבנו. 

ולהגיב  להשתתףהבחירה של אדם זה או אחר  , אולםשולחים לכולם את ההזמנה אנחנו מצידנו

נתמיד ונמשיך לשמור על  ,נחזקאנו , היא כבר החלטה שלו. לכל המפגשים והמסרים הללו

 .חםה קשרה

 הינה עוד מספר תמונות שליוו את היום המלבב הזה

 : הפועל ת"א ניצחה....X 2אלי                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 במבנה ומחוצה לו סיורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מאזינים להרצאה

 

בשנה אנו מזמינים זרמות ממוינות לנקבות מפרים הנמצאים פעמיים  – זרמה ממוינת לנקבות

נערכים להגדלת הכמויות  בצפון ארה"ב ובאירופה. השנה, הדרישה לזרמה ממוינת עלתה, ואנו

הדגש העיקרי הוא להביא זרמות ממוינות של פרים נבחנים בחו"ל. . צורכת תהישראלי רפתשה

ג'נומיקים. בנושא זה, אנו -כהשלמה, אנו מביאים גם נציגים בולטים של הפרים הצעירים

, שהשבוע תהיה תקווה נוכולמתקדמים לקראת הגעת הטכנולוגיה של מיון תאי הזרע לישראל, ו

פריצת דרך בנושא זה. כך, שיאון תוכל לייצר זרמה ממוינת מפרים המופיעים בלוח הפרים ואנו 

 תכנון הטיפוח ברפת הישראלית.לכעזר  זו, נוכל לספק טכנולוגיה

 ייצור ונלוות – 2021/2חורף  –: זרמות ממוינות 1טבלה 

%ק"ג%ק"ג

811,01455532.90.1025.60.06-0.28-1.2189מבחן בארה"באלטאמבסיסופרשוט5987טופשוט

8093561143.70.1722.10.02-0.120.8-34מבחן בישראלסופרסייריודר5849ספקטור

7382768332.90.0624.90.02-0.17-2.00מבחן בארה"בסילברבורבוןאוקספורד

5981554435.70.1318.80.01-0.290.00מבחן בארה"ברוביקוןברליטורונטו

807837728.00.2115.70.11-0.48-1.4133מבחן בארה"בבליסטוטיילורמיידיי

7974440528.00.1119.20.05-0.23-2.3100מבחן בארה"בבליסטויודרמדלי

7869831439.00.2215.80.05-0.05-2.441מבחן בארה"במוהקמודסטי5076סוואג

6964735229.00.1316.60.04-0.100.00מבחן בארה"ביודרטופשוט5051גילמור

786356223.00.1716.80.12-0.22-1.759מבחן בארה"בקומנדרבנדרסאנטוניו

50-551,06741940.60.2022.20.07-0.43-0.9157~ג'נומיקלווסוןזאזל5078זמיני

50-5598948834.20.1323.60.06-0.290.0145~ג'נומיקטופשוטמריוס5063פלינקו

50-5595149038.80.1720.40.04-0.25-1.2164~ג'נומיקפוזיטיבזאזל5077זאולייט
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 המלטה ושיפוט גופניאופן  – 2021/2חורף  –זרמות ממוינות 

 

 

 

 :מספר דגשים

  כל הפרים הרשומים, יגיעו לישראל מנובמבר והלאה. עיקר התכנון הוא לקראת העונה

 יוני-פברואר פת הישראלית משתמשת בזרמה ממוינת:בה עיקר הרש
 ולמשקים  ,כל פר/קבוצת פרים שזרמתם תגיע, נפרסם זאת בכתובים לכלל המזריעים

 און או בפורומים שונים של הרשתותבאתר שי
  משלוחי היבוא מתקשים להגיע, בשל החמרה בתנאי המשלוח העולמיים. לא פעם ולא

לדחייה של משלוח, בשל לוח הטיסות וזמינות המטוסים. מכאן  עדים פעמיים אנו

שהחלנו את "התהליך" מוקדם, ולקראת דצמבר אנו מאמינים שמרבית הזרמות תגענה 

 ותהיינה מוכנות להזרעה ל"מקדימים".
 בהתאם לביקושים ונתוני לאחר מבחן דצמבר, אנו מבצעים סבב נוסף של יבוא זרמה ,

 הפרים המשתנים
 את  פרים שעדיין אין להם מספר ספר העדר, יפתחו בקרוב, ואפשר יהיה לראות

 .נטע""ב נתוניהם המעודכנים,
 ממוינת, אנו מביאים גם זרמות של פרים אשר לא עברו מיון לנקבות. הרמה במקביל לז

 לוח הפרים הקרוב.פרים אלו, יפורסמו כפרים נוספים, ב
  לאחר עידכון נוסף )מספרי הפרים בספר העדר(, ישלחו למשקים טבלאות הזמנה של

, או דרך @israel.com-sionkeren – קרןלההזמנות נא להעביר הזרמה. את 

זמנה לשיאון, לניהולה , אשר יעבירו את הה, או דרכיינון וגלית-המדריכים האזוריים

 . קרןשל 

 %

תמותה

%      ה. 

קשה
אלטא-ג'נטיק, ארה"ב5987-2.30.4-0.5105100100102101טופשוט

ABS, ארה"ב5849-2.90.10.1118117108104111ספקטור

ארה"ב ,0.40.2-0.210510696101107ABS-אוקספורד

ABS, ארה"ב0.00.80.1100101100104110טורונטו

ארה"ב ,0.71.52.310410110598106ABS-מיידיי

ABS, ארה"ב1.6-0.6-2.41039810010499-מדלי

אלטא-ג'נטיק, ארה"ב5076-1.9-0.10.0104100102104103סוואג

אלטא-ג'נטיק, ארה"ב50510.0-0.8-2.6104999910198גילמור

אלטא-ג'נטיק, ארה"ב1.60.60.610711199105100-אנטוניו

אלטא-ג'נטיק, ארה"ב5078-2.3-0.9-1.2106103101100102זמיני

אלטא-ג'נטיק, ארה"ב5063-0.70.10.210095949994פלינקו

אלטא-ג'נטיק, ארה"ב5077-2.2-0.4-0.5106100103100100זאולייט

ג'נומיקים
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עומק 

עטין
רגליים

גודל 

גוף

mailto:keren@sion-israel.com


 בשני , 2021לפי מחירון  ,בתנאי תשלום נוחים משק אשר יזמין, הזרמה שמורה לו

 : שלבים

  בחשבונית העוקבת לאחר ההזרעה. , ₪ 25הראשון, חיוב מיידי של 

 חודשים לאחר )לעיתים מספר  השני, השלמה לחיוב זרמת חו"ל

 .(₪ 150סה"כ  - ₪ 125וד ההזרעה, ע
 במשק את מספר המנות המתוכנן להזמנה. כמות זאת, לפזר בין לקבוע  – המלצתנו

זרמות מפרים נבחנים, עדיין השונות של  באיהפרים השונים. למרות שהקפדנו לי

תקפים גם בזמן  התוצאות שלהם בישראל היא גבוהה, ואין המספרים המתפרסמים

   ביטוי לקווי דם ופרים שונים. המבחן האמיתי שלהם. ולכן, לפזר ולתת
 

כולנו תקווה, שבשנה הקרובה, נתחיל לייצר את הזרמה הממוינת בישראל, וכך נוכל 

 לספק לרפתנים פרים במהימנות גבוהה יותר ובזמינות קלה יותר.

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל

 


