
שיאון רוכשת כ-50 עגלים צעירים בשנה, כשליש מהעגלים הגבוהים ביותר שמבינהם 
צעירים  פרים  הפרים  ללוח  הוכנסו   1998 משנת  החל  מבטיחים.  כצעירים  משמשים 
מבטיחים. אומדני הורשה של פרים אלו מחושבים כאמור עפ"י ממוצע ההורים. הזרעות 
יותר במבחן  יוצר בסיס רחב  מרובות של צעירים מבטיחים בעלי אומדן הורשה גבוה, 
הפר עם רמת הישנות גבוהה יותר. ערכם הגנטי של העגלים המבטיחים, דומה לערך 
הערך  את  משפר  בהם,  מושכל  ושימוש  בלוח  הראשונים  הנבחנים  הפרים  של  הגנטי 

הגנטי של העדר.

נולד  שותפות הר-גיא במושב באר טוביה. הפר  נולד בתאריך 2/8/11  במשק  סיאוק 
ב-  סגל  עמוס  ע"י  שבוצעה  הזרעה   ,1064 העתודה  לפרת  שלישית  הזרעה  לאחר 

21/10/10 בשעה 10:13.     

סיאוק הוא נכד לפר מונטביליארד - אוקסבו. השילוב שלו עם סידורף גרם לפר להופיע 
בסימן ההיכר של גזע המונטביליארד, פרצוף לבן )נמצא גם בתמונה בלוח הפרים(. 

סיאוק. אנו ממשיכים  כ- 2000 הזרעות עם  זה בצעו מזריעי שיאון  עיתון  עד לפרסום 
וממליצים להשתמש בו כבשאר הפרים הצעירים באחוזי שימוש של ,3% כאשר יתרונו 

הבולט של סיאוק הינו קו הדם השונה.

ע"י  הוא  אף  שנרכש  נוסף  עגל  הפרה  המליטה   2012 אוגוסט  בחודש 
טבורי.  שבר  בשל  ממנו  להיפרד  נאלצנו  מכן  לאחר  קצר  זמן  אך  שיאון, 
בשמחה. אצלנו  ייקלט   אלו  ובימים  נוסף  עגל   1064 ל-  נולד   2013 באוגוסט 

סיאוק 7838 
סידורף x אוקסבו

דבר המנכ"ל

לקוראים שלום רב,

השנה החדשה 
מזמינה את כולנו 
להוביל את הענף 
לאחדות, שיתופי 

פעולה ועמידה 
עליו  הבריאים  עקרונות  על  איתנה 
רק  שנים.  לאורך  הענף  מבוסס 
הראויה  ובהתמדה  כוחות  באחדות 
לה. נוכל  פועלינו,  של  שבח  לכל 
במלאכתנו  מפסיקים  לא  אנחנו 
ביותר  המקצועי  באופן  ובדרכנו. 
אתכם  צמוד  פעולה  שיתוף  ותוך 
לייצר  ממשיכים  אנחנו  המגדלים, 
ושרותי  הטיפוח  דרישות  את  ולספק 
לרפת  ומתאימים  ההזרעה התואמים 
שעליו  הבסיס  זהו  ההישראלית. 
לאותן  להגיע  כדי  נסמכים הרפתנים, 
שעליהן  וכלכליות  מקצועיות  תוצאות 

גאוותנו..

בפרוש השנה החדשה, שיאון מברכות 
שמירה  בהמשך  המגדלים  כלל  את 
למשך  החלב  במשק  היציבות  על 
שנים רבות. יציבות זו חשובה במיוחד 
את  להבטיח  מנת  על  המגדלים  לכם 
הפרעות. ללא  לעמלכם,  התמורה 

 3 לברך  רוצה  אני  זו,  בהזדמנות 
"שירותם"  את  סיימו  אשר  מזריעים 
בשיאון ויצאו לדרך חדשה כפנסיונרים 
ועמי  צ'רניס  בני  נהיר,  אלי  צעירים: 
ניר, תרמו יחד מעל 100 שנות עבודה 
ומזג  זמן  בכל  מלאכותית  בהזרעה 
החברה  גאוות  את  והמהווים  אויר 
השנים. לאורך  המסורים  בעובדיה 

שאו ברכה להצלחה 
בדרככם החדשה, 

בריאות ואושר לשנים רבות.

שנה טובה ופוריה, 

קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר
מנכ"ל

ספטמבר 2013  גיליון מס. 49 

עתודה מצטיינת הינה פרת   1064
הפרה היום  עד   .833 א"ה  עם 

כאשר  עגלים,  חמישה  המליטה 
השלישית. בהמלטה  נולד  סיאוק  
מתמידה  כפרה  נחשבת   1064
של חלב  ממוצע  עם  בתחלובה 
הינה   1064 ליממה.  ליטר   45  - כ 
פרה יפה, נוחה בחליבה, מתעברת
על  אהובה  ומאד  בקלות 
- מנהל הרפת.                                                                                                                      גיא 

בלוח  מופיע  סיאוק  הפר 
כאחד   2013 יוני  פרים 
צעירים  פרים  מחמישה 
אב  ומבתי  גבוה  בחמ"מ 

שונים.

מבטיחים,  צעירים  פרים 
אומדני  בעלי  עגלים  הם 
הורשה גבוהים  )ממוצע בין 
של  ההורשה  י  אומדנ
אוכלוסיית מבין  ההורים(  

הפרים הצעירים. 



כנס מגדלים
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במפגשים אלו שמנו דגש על תכנים מקצועיים עדכניים לצד הרצאות העשרה. אנו רואים במפגשים אלו הזדמנות מצוינת 
ע"פ  איזור שהוא  בכל  לכנס  להגיע   נשמח  ועובדי החברה.  מנהלי  עם  לצד מפגש  עם המגדלים,  לחיזוק הקשר המקצועי 

דרישות מכם המגדלים. 
להזמנת כנס מגדלים באיזורכם, יש ליצור קשר  עם ד"ר אמיר שיפמן בטלפון: 0546-704480.

חדשות שיאון

כנס ירושלים
כמידי שנה, הופיעה חברת שיאון בכנס ירושלים. מנהלי החברה נטלו חלק 
בהרצאות המקצועיות שהועברו במהלך הכנס. הביתן היפה של החברה 
המשיך להוות מקור משיכה למפגשים חברתיים  של המבקרים בתערוכה.

בהפנינג ההזרעות  עונת  את  שיאון  חברת  מסיימת  שנה  כבכל 
ובני משפחותיהם נהנו בפארק נחשונים. חברתי. השנה עובדי החברה 

מסיבת סוף עונה  בנחשונים

חברת שיאון ממשיכה להיות יעד ביקורים מועדף למשלחות חקלאיות מרחבי העולם. 
הידע המקצועי בחברה והעבודה המקצועית, מהווה עניין לחקלאים מרחבי הגלובוס.

משלחת של כ- 50 מבקרים ממדינות חבר העמים ביקרה אותנו במהלך חודש
יוני בשיאון. המבקרים: חקלאים, בעלי הון ומקורבים לממשל, מתעניינים מאד 

בזירמת פרי ההולשטיין שלנו ומעוניינים לקבל הדרכות מקצועיות אצלם. במהלך 
ביקורם בארץ, התארחה המשלחת גם בתערוכת אגרו משוב ובמסגרת זו שמעו 

האורחים הרצאה מקצועית שנתנה ע"י ד"ר אמיר שיפמן. 

בנוסף, באמצע אוגוסט התארחה קבוצה של כ-30 רפתנים וחקלאים מקוריאה, אף הם זכו לשמוע על פעילותה של החברה  
ולהתרשם מהעבודה בפרייה ובמעבדה.

משלחות מבקרים בשיאון 



סיום קורס פוריות וגנטיקה לעובדי שיאון
בנושאי  שיאון  לעובדי  שנתי  קורס  לסיומו  הגיע  האחרון  יוני  בחודש 
אחת  מפגשים  כללה  הקורס  מתכונת  והדרכה.  גנטיקה  פוריות 
שנתנו הרצאות  של  רחב  מגוון  המשתתפים  שמעו  בהם  לשבועיים 
נערך מבחן שתוצאותיו הקורס  בסיומו של   . חוץ  ומרצי  מנהלי החברה 

על  המשובים  גם  המרשימה.  הצלחתו  את  לשמחתנו,  משקפות, 
הקורס ונושאיו מלמדים על הצלחה יפה.

חדשות שיאון

תודות



סיור מקצועי בצרפת בין התאריכים 27-30 לאוגוסט, 2013 מאת: ד"ר יואל זרון

שיאון והעולם

מפעל IMV – ייצור פריטים הקשורים להזרעה מלאכותית ולקיחת זרמה והקפאתה.  .1
 .Renne הצרפתית הממוקם ליד העיר Evolution מכון הזרעה של חברת  .2

נסיעה משותפת עם מזריע וביקור במרכז אשכול של 10 מזריעים.  .3

מפעל IMV – ראשי התיבות של Instrument Medicine Veterinary. ממוקם בעיר L'Aigle )כשעתיים מערבה מפריז(. מפעל 
חדש של החברה שעיקרו בניית מכונות לשירותי ההזרעה, חומרי מיהול ומדיומים שונים, חלקים חד פעמים בשימוש ההזרעה 
)קפילרים וכדו'( ואגף גדול וחשוב של מחקר ופיתוח המשולב עם אוניברסיטאות ו-INRA )מרכז לאומי למחקר ופיתוח חקלאי(. 
המפעל הזה הוא אחד מ-6 נוספים הממוקמים באיטליה, הולנד, הודו, קניה, סין וארה"ב. IMV מספקת ציוד לכ-60% מכלל 
פעילות ההזרעה המלאכותית בעולם. בעיקר בבקר, אולם גם בחזירים, סוסים, ארנבות ועופות. כיום היא חודרת יותר ויותר 
לתעשיית הזרע באדם. החברה נוסדה כעסק משפחתי בשנות ה-60 שבראשה עמד רוברט קסו. כיום החברה לא מנוהלת יותר 

על ידיי משפחת קסו. 

אבני הדרך העיקריים: 
1963 – המצאת הקשית הראשונה .

1965 -  ייצור מסחרי לקפילרים.
1989 – מכונות מילוי ואריזת הזרע.

1996 – תחילת ייצור מדיומים וחומרי מיהול לתעשיית הזרע והעוברים.
2012 – מעקב אחר איכות הזרע באזורים תוך תאיים.

במפעל התרשמתי רבות מאיכות הבדיקות של המוצרים לפני כניסתם 
לתהליך הייצור )חומרי הגלם( ולאחר סיום תהליך הייצור, לפני 

שליחתם ללקוחות. המתחם כולו מתוכנן ומתוחזק על ידי אנרגיות 
סולריות וחימום ללא שימוש בחשמל )חשיבה ירוקה(. המפעל ממודר

ואין מעבר חופשי מאגף לאגף. 

EasyCyte - מכשיר חדש המבוסס על שיטת ה - Flow cytometer לבחינת חיוניות תאי הזרע מהיבטים שעדיין לא נבחנו. 
המכשיר מתוכנן לעבודת מעבדה מסחרית ובוחן את איכות הזרע לאחר הקפאתו. כל בדיקה ובדיקה עורכת בין 10 ל-30 דקות 
וביחד מתוכננת תוצאה המשלבת מספר סמנים המייצרים אינדקס לאיכות הזרע. במטרתם לראות אלו סמנים משפיעים בעיקר 

על פוריות הזרע. התחומים בהם המכשיר בוחן, מעבר לספירת התאים ואחוזי חיים-מתים  הם: 
פעילות מיטוכדריאלית – רמת הפעילות האנרגטית של תא הזרע.   .1

רדיקלי חמצן – מדד לפעילות פנימית של תא הזרע בחמצון תהליכים שעובר התא. רמה גבוהה של רדיקלים אלו,    .2
            מסוכנת.

שלמות האקרוזום – לאקרוזום חשיבות יתרה בזמן תהליך ההפרייה.  .3
גמישות ו"נוזליות" ממברנת התא – מדד חשוב ליכולת התא לעבור את תהליך ההקפאה וההפרייה.      .4

כל בדיקה ובדיקה נערכת בצורה נפרדת ובשל אורך הזמן, מבצעים זאת בצורה מתוכננת 
על מספר פרים מסוימים שהמעבדה רוצה לקבל עליהם נתוני איכות נוספים, מעבר 
לנתונים הסטנדרטיים המתקבלים לאחר דקה של בחינה בתהליך הייצור הרגיל )ריכוז, 
תנועה, מתים – חיים(.  מחלקת המו"פ שלהם בוחנת גם תוספת בחינת ההרכב 

הממברנלי, לפי חומצות השומן.

המכונה נראית טוב מאוד למטרות מחקר, אולם, בפעם הראשונה, מותאמת גם למטרות 
של עבודת מעבדה סדירה. נמצאת כבר בכ-12 מעבדות זרע בקר שונות באירופה 
וארה"ב. יש אפשרות לפתח בצורה עצמאית בדיקות וניסיונות ולאחר מכן לפתח את 

האלגוריתמום שייתן את ההתאמה לפוריות.

מכונת ההקפאה – ארגז הקפאה ממוחשב המפזר את אדי החנקן בצורה שווה בין כל 
הקשיות ונמצאת במעבדות רבות בעולם. 

במחלקת הפיתוח נחשפתי לארגז הקפאה עתידי שישתלב במערכת אוטומטית של כל 
תהליכי הייצור, מילוי בקשיות, הקפאה ובחינת האיכות.  מכונת ההקפאה מתאימה לנו 

ויכולה להחליף את המכונה  הקיימת אצלנו. 



מכונת מילוי גובלטים בחנקן – מכונה טובה ואמינה. נמצאת בבנקי זרע ומחלקת את מנות הזרע לגובלטים בתוך החנקן. בשל 
ריבוי המשלוחים לייצוא והצעת חלוקה אחרת למזריעים של מנות הזרע המיוצרות במעבדה, רצוי להשקיע גם במכונה זו. 

מכון הזרעה  -  חברת Evolution: חברת ההזרעה Evolution היא חדשה בצרפת )כ-3 שנים( והיא למעשה מיזוג של 4 
חברות הזרעה קודמות: Craevia + Genoe + Urceo + Amelis, שלכל אחת מהן היו לקוחות והתמחויות בגזעים שונים. 
החברה חולשת על אזור צפון מערב צרפת ובבעלותה 4 פריות המאכלסות 450 פרים 200+ צעירים מגזעי ההולשטיין, נורמנד 
ופירוז'. הם עדיין נמצאים בתהליכי בנייה והתחדשות של פני החברה ובמקביל סוגרים פריות ומפטרים עובדים. צמצום וסגירת 
הפריות היא פועל יוצא של כניסה מסיבית לתכנית הג'נומיק. בהשוואה לחברות אחרות באירופה, הם שמים דגש גבוה מאוד על 

טיפוח הדור הבא בעזרת תוכנית העברת עוברים.

הפרייה שאליה נכנסתי הייתה בעבר במרכז העיר Renne. לאחר מכירת הנכס, בנו פרייה במתקן יפה ומטופח, צפונית לעיר,  
תוך כדי מתן ביטוי לחשיפת פעילותם היום-יומית למגדלים ולאורחים, אולם בתנאי בטיחות ביולוגית גבוהים מאוד. תאור כללי:

•       שטח כללי של 5 דונם מבנים שבתוכם 5 סככות לפרים, מבנה מרכזי למעבדה ובנק זרמה,  
        מעבדה נפרדת ליצור זרמה ממוינת )8 מכונות מיון(, מעבדה נפרדת להקפאת זרע דגים, 

        מרכז מזון ומערכת הפרדת הזבל מהנוזלים.
•       כל המתקן מגודר ואין כניסה לפרייה או למעבדות. 

•       תכנון של ביקור הרפתנים או אורחים במסלול חיצוני המשקיף על כל הפעילות דרך זכוכית או 
        רשתות.

•       משקים - איסוף העגלים מהמשקים בגיל 5-6 חודשים. בשלב זה הם מבצעים את הג'נומיק  
        ובוחרים את הטובים ביותר. בדיקות ווטרינריות לפני איסוף.

•       חוות גידול - איכלוס קבוצות של 10-20 עגלים בתאים בגילאים 5-12 חודשים. ב-10 ימים 
        ראשונים בחוות הגידול, חזרה על אותן בדיקות ווטרינריות )פעם שנייה(. חודשיים לפני 

        כניסה לבידוד, בדיקה חוזרת של הבדיקות הווטרינריות )פעם שלישית(. בגיל 8 חודשים    
        מפרידים אותם לתאים נפרדים ומתחילים להקפיץ בגיל 10 חודשים. בודקים את הפרים כבר 

        בגיל 10 חודשים לייצור זרמה. 
•       בידוד – בדיקות ווטרינריות )פעם רביעית(.

•       פרייה – בגיל 12 חודשים, תאים נפרדים של 18מ"ר. תחילת הקפצת הפר: פעם בשבוע )פעמיים ביום(. המטרה, להגיע  
        לשלוש קפיצות בשבוע )2 קפיצות ליום = 6 מרוקים בשבוע(. הקצב, לפי יכולת הפר. גם להם עגלים שיוצאים מהפרייה 

        בשל חוסר רצון לקפוץ )ליבידו(.

עבודת המעבדה: 3 אנשים קבועים בקבלת הזרמה והבדיקה )שניים מקבלים ואורזים ואחד מבצע בדיקות איכות(. בדיקות 
אולם   ,IMV חברת  של  השדה  נסיונות  מעבדת  הם  שימוש.  ללא  עומד   EasyCyte ה-  מכשיר  למחרת.  יום  הזרע,  איכות 
נוסף של המכשיר  לפיתוח שלב  את המציאות. מחכים  עדיין,  אינו משקף,  שנותן המכשיר  הפוריות  מדד  אינדקס  לדבריהם, 
לייצוא. משלוחים  הכנת  המזריעים.  אתרי  לפי  ללקוחות  משלוחים  הכנת  הזרע:  בבנק  קבועים  אנשים   5-6 עבודה.  להמשך 

משטח עילי המשקיף על המעבדה )משמאל(, 
בנק הזרע )מימין(

מסלול עילי לאזור לקיחת הזרמה והמעבדה

שיאון והעולם



הפרש בין הקפיצות של הפר: 15 דקות. איחוד המרוקים בטמפ' החדר. במידה והמרווח עולה ל-30 דקות, איחוד המרוקים 
ב-4 מעלות. תוספת חומר המיהול בשיטת השני שלבים:

שלב ראשון: יחס 1:1 עם כמות הזרמה במבחנה )מיידי(, בהמשך, 
לאחר בדיקת מעבדה  ראשונית, תוספת לכמות קבועה של חומר מיהול. 

כולל את תוספת האנטיביוטיקה(. משתמשים בחומר  זה  שלב שני: תוספת שארית חומר המיהול לנפח הדרוש )שלב 
המיהול הסינטטי של חברת        )OPTICXcell(. כמות התאים בקשית = 20 מליון. 

מספר הקפיצות היומיות מגיע לכ-50 פרים X 2 מרוקים = 100 מרוקים ליום. צוות הפריינים מונה 10-12 אנשים. 3 לוקחי 
זרמה קבועים )עובדים במקביל(. לכל פריין יש את "הפרים הקבועים" שלו והם עובדים בשיטת "המשטח הפתוח" – פרים 

מובלים ביד עם הפריין, מקפיצים ללא הגנות מרובות של ברזלים..
מערכת Smily של חברת IMV   מבצעת את הנעקבות של הזרמה מהפר ועד בנק הזרע. המערכת מדפיסה פלטים + 

ברקוד ועוקבת אחר הזרע בתחנות השונות במעבדה. 

מעבדה – אזור בדיקת איכותמעבדה – אזור קבלת זרמה, אריזה והקפאה

בנק זרמה
אולם הקפצה - פרים שדיכים

אולם הקפצה - פרים ממתינים להקפצה

IMV

שיאון והעולם



שיאון והעולם

הזרעות   1,355,813 מזריעה   Evolution חברת  מזריעים:   10 של  אשכול  במרכז  וביקור  מזריע  עם  משותפת  נסיעה 
ראשונות בשלושה גזעים עיקריים )הולשטיין, נורמדי ופי-רוז'(  ו 127,821- הזרעות 1 בגזעי הבשר )לימוזין, בלונד דקטה 

ושרולה(. החברה מונה 1,050 עובדים שמהם 738 מזריעים ו- 76 פריינים בארבע פריות. 

המזריעים מאורגנים באשכולי הזרעה והם עובדים בשתי משמרות. אחת שמתחילה ב-7 בבוקר ואחת שמתחילה ב-14:00. 
והזרמה המגיעה מחברת Evolution במכונית  כל חומרי ההזרעה  יש את  ובו  המזריעים מתרכזים בצהרים בחדר משותף 

ייעודית לכך. 

זה  מחשב  המשק.  של  חשבון  ומצב  ההזרעות  מספרי  לפרה,  שידוכים  ההזמנות,  את  המקבל  נייד  במחשב  מצויד  המזריע 
במכשיר.  המזוהה  המופשרת  מהקשית  הפר  ומספר  שם  את  אוטומטית  מקבל  אשר  ברקוד  קורא  למכשיר  ישירות  מחובר 

בסיבוב אחה"צ, במרבית המקרים, המזריע עובד לבד ועובר במעברים שאינם מותאמים למזריע. במקרה אחד, המזריע אף 
קשר את ראש העגלה לאחד הצדדים באול במטרה למנוע בעיטות לא רצויות.

מפעילותו של המזריע:
•       הזרעות - אחריות על כ-3,200 פרות באזורו )בישראל המזריע עובד על כ-4,700(. 

•       זיהוי הוולד - מצויד במכשיר אולטראסאונד לזיהוי הריונות ב-60 יום. מטרתם לזהות את מין  
        העובר ולגרום להפילו במידה והוא זכר )לבקשת המגדל(.

•       הורמונים – אשכול המזריעים רוכש מהווטרינר את ההורמונים. הם מאוכסנים במקום סגור   
        בחדר המזריעים. הם מחולקים ומוזרקים ע"י המזריע לפרות שעברו תכנון לקבלת  

        ההורמונים.

שתי הפעילויות האחרונות של המזריעים מרמזות על מחיר גבוה של הווטרינר הפרטי ברפת והרפתן בוחר בפתרון זול יותר. 
פעילויות אלו, מעמיסות על הפעילות הרגילה של המזריע הרגיל. שיטת עבודתו של המזריע, מקצועית מאוד ומשתמש בכלים 

ומערכות טובות.

משרד מנהל המזריעים. 
עובד כמזריע באשכול

מכשיר האולטראסאונדפלט מהמדפסת

כלי המזריע במכונית

מכשיר קורא       מדפסת     מחשב נייד
הברקוד לקשית        מפשיר

עלון שיאון לענייני הזרעה מלאכותית וטיפוחלשון הפר
עורך ראשי: ד”ר אמיר שיפמן  עורכת: קרן סעידי  עיצוב: אדוה הוכמן  הפקה: דפוס א.ר גרפיקה

amir@sion- is r ae l . com לתגובות: 
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