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  . ל"אנחנו אבלים על מותו של אלי יוקר ז

', אלי יוקר נפטר לאחר מחלה ממושכת  ביום ה

  .64בגיל , אחר הצהריים, 16.1.03

  , שנה25במשך " שיאון"וב" און"אלי היה מזריע ב

  .החבר, הדואג, האוהב, החייכן, אלי האדיב

  .יהי זכרו ברוך

  

           שאול רשף

  

  

 

  2003ינואר –10' גיליון מס

 :המערכת
 אתר צפון

 30099דואר שריד 
 6540142-04: 'טל
 6545486-04: פקס

E-MAIL: 
north@sion-israel.com

אתר דרום
79800נ שקמים "ד  
8592812/3-08: 'טל  

8593381-08: פקס  

E-MAIL: 
south@sion-israel.com 

 חברה ישראלית
 להזרעה מלאכותית

מ"וטיפוח בע

 לשון  הפר
  ,למגדלים שלום
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  רו על קברו של אלידברים שנאמ
  חיים שטורמן

  
  .נוח בשלום על משכבך, שלום לך אלי

נגד כל , אחרי כל התקוות והמאבקים
כאילו הכל עוד אפשרי . הסיכויים

  .וההצלחה רובצת לפתח
הלא מתלונן , תמיד עם הקול האופטימי

 הכל עוד יהיה – לידיעתכם –ואומר 
ועם גלילה , תשמרו לי את האזור. טוב

  .רת נעבור את הכלהבלתי מתפש
ידענו , קיווינו בשבילך, חיפשנו אותך

כמוכם שבאיזה שהוא מקום מישהו 
צופה בך ובשניכם ויודע שכשהולכים כל 

 בטוח –כך רחוק ביחד ובתקווה 
  .שיוצאים מזה

 יש עוד פרות –גם אם לא מזריעים 
  .שמחכות לך

יש עוד ספרים –גם אם נשרו השערות 
 לא גמור שמחכים לך וגם אם הבית עוד

 יש עוד זמן ופטישים –עד הסוף הסוף 
  .כמו בית המקדש, ומסמרים כדי שיבנה

  ".און"דמות מיוחדת היית לנו בנוף של 
פקוח עיניים היית , תמיד עושה שלום

מסתכל על עבודתך בראי ביושר 
  .מוכן תמיד לשפר עוד ועוד, ובאומץ

בה , אנחנו זוכרים את החתונה של רעות
,  שיש לך מה שיש לךהודעת לכל העולם

שלא יהיו . אבל מטפלים ומקווים לטוב
תמיד . לחשושים ופחדים לדבר על ידך

אחר כך רוקדים ושמחים . אמיץ וגלוי
כי אצל אלי וגלילה  כל שמחה היא 

יפה וטוב ושמח וטוב על , פסטיבל
  .הנשמה

חבורת עובדים , "און"אנחנו באים מ
וזה ,  שנה25 - שהצטרפת אלינו לפני  כ

אבל , שיתפת אותנו בשמחות. ון זמןהמ
  .אם היה, לא בצערך

ועשינו ועדת " און"אני זוכר שהגעת ל
קיבלנו את חוות דעת המומחים , קבלה

שבתפישה טכנית אתה ככה ובתפישת 
רק . החלל אתה ככה ולא הבנו כלום

ראינו אותך וידענו שאתה מהחומר 
 ולא –ששייך לנו ותוסיף לנו בנוף 

סדרן ,  איתך ועליךכמה צחקנו. טעינו
  , אסטרונאוט שלנו, עבודה שלנו

אומרים שבערב האחרון רותי וראובן 
ם בזמן ששלחו את "ישבתם ברמב

, החללית עם אילן רמון וספרו לאחור
והכל ...7, 8, 9, 10, ובספירה האחרונה

  .נגמר והחזרת את נשמתך
אולי רצית לקחת ? האם צירוף מקרים

, טרמפ ולהגיע יותר מהר לשמיים
להניח . לפגוש את הידידים הוותיקים
הפסיחה לכולם מהספיקות והתקוות ו

לקוות לטוב או להיגאל , על הסעיפים
  .מייסורים

  .הרי תמיד התחשבת בכולם. לך דע
יתגדל ויתקדש : אבותינו היו אומרים

שמי רבא שפירושו יתגדל ויתקדש שמו 
  .הגדול של בורא עולם

אנחנו שעומדים לפני הקבר שנכרה 
,  יתברך שמך בתוכנו–רוצים לאמר לך 

. יננו עודוראו א, היה היה איש. חבריך
, אולי יהיה בכוחנו לנצור משהו משלך

, ולו רק צליל אורה קליל, ולו רק צל 
  ..ולו רק הד

דמעה . ככה זה כשנפרדים לתמיד
קירבה קושרת בין , נוטפת מהעין

חיבוק לבני , הידידים שנשארו לבד
המשפחה מקבלים ונותנים ונשארים 
עם הזכרונות והתצלומים והחן וכל מה 

  .שנשאר
כבר הרבה זמן שאתה , אלי, נו תחסר ל

  .חסר
שהייתם עם אלי , גלילה והילדים, ולכם

והיינו אתכם בטיולים , ואיתנו כל הזמן
בואו , ובעבודה ובכמה שהרשתם לנו

 בטח גם נפגוש –נשמור על האש ונראה 
  .את אלי שם קפה על האש הזאת

  
  "שיאון"מכל החברים והחברות ב

  
 להתראות אלי
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  נושאים שוטפים
 

 בברכה את הווטרינר אנחנו מקבלים
זהר גבע שהתחיל לעבוד בשיאון בימים 

כמנהל האתר הדרומי במקום , אלה
יואל זרון שיקדיש את כל זמנו  לניהול 

  .המקצועי של שיאון
הצוות המקצועי התייצב כעת וניתן 

  :להשיגו בסלולרי
  

  964490-053,   מנהל מקצועי-יואל זרון 
  964467-053 מנהל אתר צפון  -דני גלעד 
 964480-053 מנהל אתר דרום - זהר גבע 

  
 . החדשה יצאה לדרךשיטת החיוב

מגדלים שיש להם שאלות והבהרות 
בנושא כמובן שיכולים לפנות אלינו 

מגדלים שבגלל שינוי . ויענו ברצון
  . יזוכו על כך-השיטה יחוייבו חיוב יתר

  
 החל לפעול לטיפוח אתר גידול עגלים

אתר זה הוקם במקום . במושב אילנייה 
האתר שהיה לנו בבאר טוביה והגידול 

(!) יפה, האתר יפה. שנעשה במשקים
ונעשה בעבודה עצמית על ידי עובדי 
הפריה בצפון ובעיקר על ידי מוטי 

  !תודה על המסירות והמאמץ. הרוש
י אתרי הגידול בגבע אנחנו מקווים ששנ

ובאילנייה ישפרו את תנאי הגידול 
ויאפשרו איסוף מהיר של העגלים 

  .המיועדים לטיפוח מהמשקים
  

  .שאול רשף, בהצלחה
  
  
  

מערך בחירת העגלים וגידולם בחברת 
  שיאון כחלק מתכנית הטיפוח הארצית

  
מכילה היום ארבעה "  שיאון " חברת  

-ככ  "אתרים עיקריים אשר כוללים סה
כמות זו . פרים בגילאים השונים 230

של פרים היא תולדה של תכנית טיפוח 
ארצית שנבחנה  בסימולציות שונות 

מ "והראתה  על התקדמות גנטית בחמ
התכנית , בפועל. ג לשנה" ק120של 

 עגלים צעירים  60מכוונת לרכישה של 
. בשנה הנכנסים לפריות בגיל שנה

. בשנה הנכנסים לפריות בגיל שנה
-עזרא הראתה ש.וולר וא.עבודתם של י

 עגלים בשנה מהווים את התכנית 60
  מ וזאת"האופטימלית להתקדמות בחמ

  . בנות לפר100-80י בחינה של "ע
  ":ופר מומלץ"עתודות 

מבחן לפרים אשר פעמיים בשנה מורץ  
משפיע על כל מערך הפרים והפרות 

גם העתודות מושפעות . בעדר הישראלי
ממבחן זה וקיימת תנועת פרות 
הנכנסות או יוצאות מאוכלוסיית 

כיום מגדירים אוכלוסייה של . העתודות
מ  " פרות  הגבוהות ביותר בחמ1000

" המעגל הרחב"טיפוח והן מהוות את 
-סייה של כשל העתודות שבתוכן אוכלו

 פרות הגבוהות ביותר ואשר להן 300
מתוכנן בצורה מכוונת הזרעות של פרי 

חלקם צמרת הלוח (יבוא באותו הזמן 
הישראלי וחלקם צמרת פרי יבוא לאחר 

אחת לשלושה ). המרה לנתוני הארץ
חודשים קובעים את ההזרעות לעתודות 

קבוצת עתודות שלפי תאריך ההמלטה (
) ודשים אלוהצפוי שלהן תמלטנה בח

ורשימות אלו " פר מומלץ"בניסוח של 
עוברות בצורה מסודרת למערך 
. הנתונים והמעקב של ספר העדר

במקביל המשקים מקבלים הודעה על  
השידוך המתוכנן לעונת ההזרעות של 

) מודבק כרטיס על הפרה(אותה עתודה 
ואילו המזריעים מקבלים את מנות 
הזרמה ואת רשימת העתודות הכוללות 

קיים תכנון ". הפר המומלץ"את שידוך 
למעבר מערך העתודות למסופון 
המזריע כך שבזמן ההזרעה המתוכננת 
העתודה תוזכר ותרשם בצורה 

  .מסודרת
נרכשים , שנולדים" המעניינים"

 21-7בין (מהמשק בפרק זמן קצר 
ומועברים לאתר היונקייה  אשר ) ימים

עתודה שרכשו . נמצא בקיבוץ גבע
ר תהיה כבר עם "עניין עפיממנה עגל מ

" פר מומלץ"המלצה לשידוך  עם 
  .כשלושה חודשים לאחר ההמלטה

קיים מעקב מתמיד ":עגל מעניין"
על המלטות העתודות וקרוב להמלטה 

 . נוצר גם קשר טלפוני עם המשק
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כחודשיים לפני ההמלטה מסומנות 

לעגלים "העתודות עם סיכויי 
במערכת הפנימית של חברת " מעניינים

שיאון ורק עם משקים אלו נוצר 
בשל הפרש של כשנה . המעקב ההדוק

בין ההחלטה על שידוך העתודה 
 הבדלים וההמלטה הצפויים קיימים

ורשימת " המומלצים"בין רשימת 
 תוצאה של מבחן אחד –" המעניינים"

  . או שניים ופוריות העתודות
אחת לשלושה :ועדת טיפוח

חודשים מתכנסת וקובעת בהתאם 
ערכים (לנתוני הייצור והשיפוט  הגופני 

  של הפרה וכמות העגלים ) גנטיים
את " פר עלית"הקיימים כבר מכל 
כשים למערך רשימת העגלים הנר

רשימה זו מבוססת על מערך . הטיפוח
הנמצאים "  העגלים המעניינים"

העגלים אשר לא נרכשו . ביונקיית גבע
ימכרו ואילו שאר העגלים יקבלו שם 
ויכנסו למערך הגידול של שיאון 
. ולמערכת ספר העדר כעגלים למבחן

 פרים 60כדי להגיע לאוכלוסייה של 
נתוני לפי (צעירים למבחן יש לרכוש 

  .בשנה" מעניינים" עגלים 100- כ) העבר
השאיפה היא תמיד לרכוש את מיכסת 

מצמרת , "העגלים המעניינים"
העתודות המוזרעות עם צמרת הפרים 

  .באותה תקופה
  

בגיל ארבעה  :גידול העגלים
חודשים עוברים העגלים לאתר הגידול 

  .של חברת שיאון באילניה
יכולים , גבע ואילניה, שני האתרים

שני .  עגלים כל אחד50 -להכיל כ
האתרים סגורים לכניסה ונמצאים 

בסיום . תחת בקורת ווטרינרית שוטפת 
 10-8גיל (הגידול עוברים העגלים 

-סידרת בדיקות למחלות כ) חודשים

IBR, BVD, 
Lepto.Bruce.,Tubercul,Leuco.  

ובמידה שהם נקיים מנוגדני המחלות 
  10-8הם עוברים בקבוצות קטנות של 

  
ובמידה שהם נקיים מנוגדני המחלות 

  10-8הם עוברים בקבוצות קטנות של 
שיים ושם הם עגלים לבידוד של כחוד
למחלות אלו   נבדקים פעם נוספת

. ומקבלים את החיסונים המתאימים
בסיום הבידוד הם עוברים לפרייה 

  .בדרום
בדיקות : בדיקת אימות הורות

  .עגל"אלו נאספות בצורה שגרתית מכל 
. ומאומתות עם אימו ואביו" מעניין
חברת שיאון עם ספר העדר , כיום

 האב  העתודות באימות300בודקת את 
עתודה שלא תצא בת האב . שלהן

. הרשום תימחק מרשימת העתודות
" לניקיון ולדיוק"אימות אשר יוסיף 

נתוני ספר העדר ובכך יתמוך בעיקר 
בתכנית הביצוע של פרים צעירים 

  . שנים4 -מבטיחים המבוצעת כבר כ
כיום ישנם שני  :אתרי הפריות

אתרים האחד בדרום בחפץ חיים והשני 
האתר הדרומי מכיל את . בשריד,בצפון

) 100 - ל90בין (כל הפרים הקופצים 
נבחנים , המפולגים לפרים צעירים

ופרים אשר אוספים את זרמתם לבנק 
  . מנות24,000של 

בגיל שנתיים וחצי עוברים הפרים 
 פרית פרי –לפריה בסמוך לקיבוץ שריד 

פריה שבה הפרים . ההמתנה למבחן
עם . אינם קופצים לאיסוף זרמתם

רב הפרים , בלת נתוני מבחן הפרק
נשחטים מהאתר הצפוני וחלק קטן 
חוזר לאתר הדרומי לקבלת זרמה 

  .ושיווקה למגדלים
 מעקב שוטף –תשומת לב של כולנו 
שינוע עגלים , ומדוייק על העתודות

וניקיון "מהמשקים ובין האתרים 
י מעקב שיטתי "ע" מערכת הטיפוח

יתמכו בתוכנית , של אימות הורות
וזה , פוח הלאומית המתוכננתהטי
  ...חשוב

  
  

  יואל זרון
  
  

  יואל זרון

  


