
ת  ו נ ו ר ח א ה ם  י י ת נ ש ב
ן משקיעה  או חברת שי
מאמצים ניכרים בשיפור 
תנאי בטיחות עובדיה. 
מאמצים אלו כוללים פנייה
ישירה לרפתות בהן נמצאו
ליקויים העשויים לסכן את

העובדים, וכן ישיבות 
ועדת בטיחות במטרה 
לקדם נושא חשוב זה.

לשמחתנו הענות המשקים לבקשותינו חיובית והדבר בא לידי ביטוי בישום 
בטבלה  שמופיע  וכפי  כן  פי  על  אף  המתבקשות.  ההוראות  של  בפועל 
המצורפת , התאונות הספורות שמתרחשות גוררות אחריהן ימי היעדרות 

מרובים הפוגעים בשירות ההזרעה אליו אנו מחויבים. 
אי לכך, אנו שוב חוזרים ומבקשים לקבל בהבנה וליישם בפועל את בקשותינו 

למען בטיחות העובדים החשובה לכולנו.

סיכום תאונות עבודה מאז  2008

מטרות ל 2014 :
המשך ביקור וטיפול במשקים בהם נמצאה בטיחות לקויה.  •

דרכים נוספות להגברת הענות המשקים במטרה לשפר את תנאי     •
          הבטיחות.

הפחתת גורמי הסיכון ב-40%.  •
הגברת המודעות אצל העובדים למצבי סיכון.  •

עידוד דיווח "כמעט תאונה" למטרות לימוד.  •
קידום האכיפה ברפתות בעזרת מינהל הבטיחות.  •

ושוב אנו פונים אליך בעל הרפת. התאונה מתרחשת כהרף עין.
מינעו את גורמי הסיכון שמובילים אליה.

בטיחות בעבודה
סיכומים ומטרות לשנת 2014

דבר המנכ"ל

לקוראים שלום רב,

תקציב שיאון / 
מחירי השרות 

בסיכום שנה 
שעברה )2012( 

דיווחתי על תוצאות
כלכליות טובות לחברה בגין התעברות לא 
עודפי  קשה.  מקיץ  כתוצאה  טובה  מספיק 
למגדלים  הוחזרו  בחברה,  שהיו  הכסף 
הפוריות  ראשונות.   הזרעות  בגין  כזיכוי 
2013 ויציאת פרות כחלק  הטובה של קיץ 
משמעותית  הקטין  לוקר,  מתווה  מתהליך 
 – ב  שיאון  שביצעה  ההזרעות  כמות  את 
4 שנים בהן לא העלינו את  2013. לאחר 
מחירי השרות, וכתוצאה מכמות ההזרעות 
להעלות  נאלצים  אנו   , זו  לשנה  הצפויה 
דירקטוריון   .5%  – בכ  השרות  מחיר  את 
החברה, בוחן את הוצאות החברה ומקורות 
חשמל  )יצוא,  שלה   הנוספים  ההכנסה 
פיהן,  ועל  וכיו"ב(  פרים  מכירת  סולארי, 
כוונה  מתוך  ההזרעות  מחירי  את  מאשר 
להשאיר בידי החברה רווח סביר המאפשר 
השנה,  כל  ולתפקד  להמשיך  לחברה 
שאושרו. וליעדים  למשימות  בהתאם 

דור החוקרים/ ות הבא
בנות  שתי  שיאון  במעבדת  לארח  שמחנו 
מחקר  ביצעו  אשר  ח'(  )כתה  צעירות 
תאורה  בתנאי  הזרע  תאי  התנהגות  על 
משתנים וזמן לאחר הפשרה. את העבודה 
עבודת  כל  הנוכחי.  בביטאון  לקרוא  תוכלו 
צעיר  דור  ובעיקר של  מחקר בתחום שלנו 
כל כך, פותחת צוהר חדש ומעניין שיוביל, 
דור החוקרים  לקוות, את  רוצים  אנחנו  כך 
שכרנו. על  באנו  כך  ועל  בתחום  הבא 

קריאה מהנה ומועילה,
אלון ענבר
מנכ"ל

פברואר 2014   גיליון מס. 50 

מספר אירועיםימי העדרותשנה
20081197
20092418
20103909
20112626
20121898
20133766

מספר הטלפון להזמנת  שרות הזרעה יוחלף בזמן הקרוב.
055-700-0906 המספר החדש הינו 

בבקשה לעדכן בהקדם



תוך  ויומיומי לשרת אתכם באופן המיטבי,  רצוף  עושים מאמץ  ומנהליה,  עובדיה  חברת שיאון, 
הענקת שירות מקצועי מתקדם ואיכותי. כחלק מהמאמץ לשפר את השירות, אנו מבצעים מעת 
לעת בדיקות שביעות רצון  כדי לבחון את עמדת הלקוחות כלפי החברה ואת מידת שביעות רצונם 
ונשמח לקבל את עמדתכם.  מביצועי השרות בפועל.הסקר פורסם באתר האינטרנט של שיאון 

.www.sion-israel.com השתתפות בסקר נושאת פרסים. הקישור לסקר
אנו מודעים לעובדה כי חלקכם נתקל בקשיים בכניסה לסקר בשל העובדה כי הוא נגיש לגלישת 
כן צירפנו את הסקר לגליון זה. תוכלו להשיב עליו  אינטרנט דרך דפדפן אקספלורר בלבד. על 

ולהחזירו בפקס למספר 08-8593381.

חדשות שיאון

סקר שביעות רצון שיאון יצא לדרך.

המעבדה חילקה את מנות הזירמה של ווינס לפי אזורי המזריע. כל מזריע, קיבל רשימת חלוקה 
של מנות הזרע  בין הישובים באזור שלו. הרשימה מתוכננת לפי כמות העגלות בישוב הנמצאות 

בגיל ההזרעה בשלושת החודשים הקרובים.  
רצוי לבחור את העגלות בצורה פרטנית וליעד להן את הזרמה. כיוון שמדובר במספר    .1

         מנות מועט, 5-10 מנות למשק קיבוצי ומנות בודדות למשק מושבי, לא רצוי להכניס 
         את הפר לשידוכים של התכנה. מומלץ לבצע זאת ידנית ולרשום על כרטיס ההזרעה.

יש להודיע למזריע את זמן התכנון להזרעת הפר בעדר. כיוון שהמזריע מקבל את מנות   .2
         ההזרעה לפי משק, הוא יוכל לשמור את המנות המיועדות "לחודש הבא".

המנות מיועדות לעגלות ולהזרעה 1 בלבד.  .3
יש להגיש את העגלה בסימני דרישה בטוחים על מנת למנוע פסילות מיותרות.  .4

הזרמה של ווינס היא ללא חיוב יתר. היא מתווספת לזרמות לעגלות במטרה להתרחק   .5
         מקוו הדם של ג'סטיס.

הפר ווינס:



בצורה  ועוברת  לחודשיים  אחת  מתכנסת  מומלצים"  מעניינים  "ועדת  הנקראת  ארצית  ועדה 
ואת  הצפויות  ההמלטות  את  בוחנת  שהיא  כדי  תוך  הישראליות  העתודות  צמרת  על  מסודרת 

ההזרעות המיועדות לאותן פרות. 
הוועדה עוברת על כל העתודות בישראל, משני הכיוונים:

מעקב אחר מועד ההמלטה של עתודות ברמת חמ"מ גבוה וסימון עתודות מעניינות   .1
         לפי הפר המזריע וקווי הדם.

מעקב אחר עתודות ברמת חמ"מ גבוה שהמליטו כחודש עד שלושה חודשים טרם   .2
         ישיבת הוועדה. עתודות אלו, מקבלות המלצה לפר מזריע, מלוח הפרים או מחו"ל.

)2005(, סף רמת  סף רמת החמ"מ משתנה מעת לעת וככל שהזמן מתארך מול שנת הייחוס 
780 נקודות החמ"מ. הועדה מנסה לקחת את  החמ"מ משתנה ועולה. כיום רמה זו עומדת על 

הדגשים הבאים בזמן ההחלטות לגבי העתודות X פרים מזריעים:
קווי דם  .1

חמ"מ  .2
רכיבים  .3

תכונות משנה  .4
שיפוט גופני  .5

מספר  של  שילוב  הן  ההחלטות  ושיאון,  ההתאחדות  אנשי  מרפתנים,  מורכבת  שהוועדה  כיוון 
דעות. כל אחד ושקלול הדגשים שלו. אולם הסדר הרשום מעלה, במרבית המקרים, הוא סדר 
עמד   2013 בשנת  המעניינות  העתודות  כלל  מספר  סיכום  הוועדה.  חברי  מרבית  של  הדגשים 
על 155. ממוצע החמ"מ שלהן עמד על 786 חמ"מ . לעתודות אלו יש מגוון רחב יותר של פרים 
שהזריעו. ניתן להניח שכ-50% מכלל ההמלטות יהיו זכרים ומכאן שכ- 80 עגלים. מרביתם יגיעו 
הפרים  בשנה.  עגלים  כ-50-60  מאשרת  התהליך  של  בסופו  הוועדה,  לאישור.  טיפוח  לוועדת 
הבולטים בשנה זו היו מקרו  וארגמן )11 המלטות(, דנון )9 המלטות( וויסדום וגספר )8 המלטות( 

ג'רום ופנטיק )7 המלטות(.

השימוש  אחוזי  כחול.  נצבע  שמם  וצבע  לעגלות  פרים  מתפרסמים  הפרים  בלוח   – המלטות 
המומלצים לפרים אלו משתנה בהתאם למבחנם ובהתאם למהימנותם. כלומר, פר שעדיין לא 
ביצע הזרעות בעגלות, אחוז השימוש בו נמוך ועומד על 5-7 אחוזים. ההמלצה, בפרים אלו, לא 

לחרוג מאחוז השימוש המומלץ. 

פרים  המלטה,  קל  היה  שאביהן  לעתודות  לשדך  הנחייה  קיבלה  מומלצים,  מעניינים  ועדת 
שאבותיהם גם הם קלי המלטה. כ-80% משידוכים אלו יוצאים בסופו של דבר כפרים המתאימים 

לעגלות אולם עדיין כ-20% לא.

ג'קי ואב אמו העתודה הוא הודל.  גיהוק  7827 אשר אביו הוא  להלן מקרה של הפר גיהוק – 
נמצא באוכלוסיה של ה-20%. בימים אלו נשלחים מכתבים פרטניים למשקים בו הזריע גיהוק 

ועדיין נשארו המלטות בחודשים הקרובים. 

וועדת מעניינים מומלצים - הסברים וסיכום עבודה

חדשות שיאון



עונת עוברים -2013-2014 מאת: ד"ר אמיר שיפמן - מנהל יחידת העוברים

היחידה 
להעברת עוברים

כבכל שנה, התחלנו את עונת העוברים בסוף חודש אוקטובר 2013 כאשר גם השנה עיקר המאמצים 
שנעשים, הינם לשטיפת פרות העתודה. סף אומדן ההורשה שנקבע לעתודה, עומד על  780. 

בנוסף לבחירת פרות העתודה, אנו עושים מאמץ להתמקד בקווי דם שונים מג'סטיס. עונת העוברים 
הקצרה שתסתיים לקראת חודש מאי ,מביאה עמה יחסית מספר נמוך של מועמדות לשטיפה ועל כן 

שיתוף הפעולה והאמון מצד המשקים, חשוב ביותר. 

לשיאון רצון רב בשטיפת עתודות אלו, מתוך מגמה להגדיל את מספר ההמלטות מפרות מצטיינות 
ובכך להגדיל את הסיכויים לקבל עגל זכר מצטיין. שטיפת העתודות איננה מחייבת את הרפתן בשום 

עלות כספית ואנו תקווה לגייס כמות  רבה ככל הניתן של פרות, לתהליך.

עפ"י הטבלה המצורפת עד עתה בצענו 8 שטיפות בעגלות, 20 בפרות עתודה וחמש שטיפות 
פרטיות.

עוברים תקיניםפרי בטןא"ה ממוצעשטיפותקטגורית תורמת
86413631עגלה
2080310281עתודה
56473923פרטי
33177סה"כ

הורשה  אומדני  נתוני  עם  איכותית  אכן  הנשטפת,  העתודות  אוכלוסיית  כי  מלמדים  הטבלה  נתוני 
גבוהים וכי כ-4 עוברים תקינים, מתקבלים בממוצע לשטיפה.

מרבית העוברים מושתלים מידית )השתלה חמה( בעגלות אומנות ולהלן התוצאות לעונת העוברים 
הנוכחית.

הריונות מהשתלה השתלות חמותקטגורית תורמת
אחוז התעברותחמה

261350%עגלה
282278.6%עתודה
4250%פרטי
583763.8%סה"כ

בתקווה להמשך עונת עוברים מוצלחת ולגיוס רב ככל הניתן של פרות מצטיינות.

מספר הטלפון להזמנת  שרות הזרעה יוחלף בזמן הקרוב.
055-700-0906 המספר החדש הינו 

בבקשה לעדכן בהקדם



ועדת טיפוח וספר העדר מאת: ד"ר יואל זרון, המנהל המקצועי של "שיאון"
ואישור  ועדת מעניינים מומלצים  והתמקדה בעיקר סביב עבודתה של  הוועדה התכנסה בפברואר 
העגלים. העתודות הן פרות היעד להתקדמות הגנטית בעדר. פרות אלו עולות לדיוניי הוועדה אחת 

לשלושה חודשים, כאשר הן מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות:
עתודות שהמליטו לפני חודשים עד שלוש מתאריך הוועדה – להן יש להמליץ על הזרעה מפר.   
עתודות שתמלטנה מתאריך הועדה ועוד 3 חודשים – הן המעניינות. להן יש להתקשר לברור   

ההמלטה )זכר או נקבה( ועגלים מעניינים טיפוחית ירכש/ו על ידיי שיאון.

עד הרמה של 780 חמ"מ, יש 412 עתודות חיות. 

לכל פרה ופרה בוועדה, מוצגים 11 הפרים לשידוכים האפשריים.,אשר יומלצו לעתודות העולות לפי 
חתך התאריכים המתאים. בישיבה האחרונה הוצגו 11 הפרים הבאים )טבלה 1(.

טבלה 1: פרים להזרעת עתודות בישיבה שנערכה ב - 18.12.2013

לצד כל הנתונים הגנטים, מוצגים גם מספר ההריונות וההזרעות שהתבצעו כבר מכל פר ופר )טבלה 
1(. מידע זה מספק את כמות ההמלצות הנוספות שיש לבצע מכל פר ופר, במטרה שיגיע למכסת 
עגלים רצויה. כל העתודות המוצגות בטבלה, ממוינת לפי אומדני החמ"מ של הפרות וטווח תאריכים 
לפי ההמלטות. טבלאות 2 ו-,3 מציגות את כמות המידע המסופקת על כל עתודה ועתודה.  לדוגמא, 
פרה 5538 )משומריה, מסומנת(, נמצאת ברמה גבוהה מאוד של חמ"מ. כל הפרים המוצעים, יורידו 
שודכו,  זו  לפרה  הבנות.  פוריות  היא  שלה  ביותר  השלילית  התכונה  הנולדים.  העגל/ה  ערך  את 

וירטואלית, כל 11 הפרים של הוועדה.

ההחלטה לבחירת הפר הרצוי, תהייה לפי שיקולי קוו דם, חמ"מ והתכונה לשיפור. במקרה זה, נבחר 
הפר פנטיק להזרעה )טבלה 4(. 

מידע מקצועי

מספר 
מספר שם פרפר

מספר שם אבאב
שם משק שם אםאם

אם
שם אב 

אם
אחוז 

הישנות

פרות 
מומלצות 

מצטבר

הריונות 
מעל סף 

חמ"מ

הזרעות 
מעל סף 

חמ"מ
שומן חלבחמ''מ

(ק''ג)
שומן 

(אחוז)
חלבון 
(ק''ג)

חלבון 
(אחוז)

תאים 
עטין גודל גוףסומטיים

רגלייםכללי

11611477865017.6-0.0424.00.03-0.18108109106סטולג'וקננה8912ביקון11338ביוטי5691

121151484838122.50.0822.80.09-0.20103108103רמוסרמו8935בוטש5618בורסיה5696

12081072645115.40.0018.30.04-0.14109117106פלנטשנואה8936פ.פרדי11282פנטיק5697

124151779134926.00.1120.30.08-0.24104106109פלנטריקי89581סודן11357סנדנס5700

12411584741617.20.0224.40.10-0.17106115109מן או מןרנדז8973בוקם11358בוס ב5701

9014425281693724.9-0.0721.7-0.06-0.09100100102רגילש. מחולהדודלי3020אס7053ארגמן7508

917232680138338.40.2116.70.04-0.06104100101סופון גבעזהר8198בדון7060בופון7510

97351521613-15532.60.3311.20.14-0.33102107101סופוןשות' רןמסופון1026גד7010גספר7550

891142780997328.5-0.0525.5-0.040.05113106100אבשהאלוני אבא4093ז'קינטו5561זקא7603

906211468650822.00.0315.1-0.01-0.25101108100סופוןניר גליםטופז4889אס7053איפון7625

88011766448922.20.0417.80.02-0.22104110103אוהבשות' רןיולי5884ראול5307ראלב7633

 



טבלה 2: ערכים גנטים של 12 הפרות הגבוהות ביותר ברמת החמ"מ, מתוך רשימה של 115 
עתודות

טבלה 3: המשך נתונים של הפרות המוצגות בטבלה 2

ועדת מעניינים מומלצים, שמה דגש רב לשיפוט הגופני של הפרות. פרות עם שיפוט גרוע, תקבלנה 
תמיד פרים עם שיפוט משפר. 

5538 משומריה. כל הנתונים בטבלה הם  4, משקפת את כל השידוכים האפשריים לפרה  טבלה 
שילוב של אומדני ההורשה של הפר המזריע X  נתוני האם. כלומר, נתוני הוולד העתידי. 

מידע מקצועי



מידע מקצועי

טבלה 4: שילוב אומדני ההורשה מצד הפר המזריע לעתודה – 11 שילובים לפרה אחת. 
התוצאות הן של הוולד

בסיכום אותה וועדה נרשמו 78 פרות שההמלטות שלהן מעניינות ו-115 פרות מומלצות. 

התוצרים של כל ישיבות ועדת מעניינים מומלצים, מגיעים בסופו של דבר לכלל ביטוי לרשימה של 
עגלים המומלצים לאישור בוועדות הטיפוח. ניתן לסכם שוועדת טיפוח אחראית על מדיניות הטיפוח 
בישראל ואילו ועדת מעניינים מומלצים מתרגמת מדיניות זו הלכה למעשה – הזרוע הביצועית של 

המדיניות. שיאון ממשיכה את המדיניות המעשית בהזריעה את זרמת העגלים הצעירים.

בשנת 2013 הזריעו 51 עגלים צעירים )איור 1(. בדיוק לפי התכנית הטיפוחית המיועדת: 50 עגלים 
צעירים לשנה. כ-75% מהם היו צעירים רגילים ואילו 25% היו צעירים מבטיחים. 

איור 1: תחילת הזרעות של קבוצות פרים צעירים לאורך שנת 2013

כל קבוצה, הזריעה כ-3 חודשים, כאשר הצעירים המבטיחים מזריעים 5-6 חודשים.

פיזור האבות של אותם צעירים שהזריעו לאורך השנה מסתכם באיור 2. הקבוצה המסומנת באדום, 
קשורה קשר ישיר למשפחת ג'סטיס. בני ג'רמין, דוגית, מרקנה וסילבן, היוו כ-45% מכלל האבות 

שבניהם הזריעו.   



מידע מקצועי

איור 2: אבות לפרים צעירים בשנת 2013

בוועדת טיפוח-ספר העדר שנערכה ביום רביעי, ה-19 לפברואר, היו 46 הצעות עגלים מ-16 אבות 
שונים. 7 מהעגלים היו פרי עבודתם של אנשי העברת העוברים.

37 עגלים אושרו -  ממוצע אומדני הורשה שלהם היו:    
                         העגלים: 732; האבות: 642; העתודות: 822

9 עגלים נפסלו - ממוצע אומדני הורשה שלהם היו:  
                     העגלים: 673; האבות: 634; העתודות: 699.



במסגרת לימודינו בכיתה ח' מדעית-טכנולוגית 
בבית הספר מקיף י"ב "המעיין" בראשון לציון, 
בהנחייתה של המורה למדעים נאירה קאפח, 

נתבקשנו לבצע עבודת חקר בנושא האדם, סביבתו ואיכות חייו.

החלטנו לבחור בנושא הזרעה מלאכותית. 

הועלתה בפנינו השאלה הבאה:
מזריעי פרות החלב בישראל מעוניינים לדעת תוך כמה זמן ניתן להשתמש בקשיות הזרמה לאחר הפשרתן 

ובאילו תנאים לאחסנן לפני השימוש. 
הרקע לשאלה: שיאון חברה ישראלית להזרעת בקר בישראל מזריעה את רוב פרות החלב בארץ. מזריעים 
30 שניות,  הנקראים לרפת בה הפרה דורשת הזרעה )מיוחמת(, מפשירים את קשיות הזרמה, במשך 

 .)-196°C( לאחר הוצאתן ממיכל המזריע המכיל חנקן נוזלי )37°C( במייחם מים
לבחון את השפעת הזמן  רצינו  זה,  נפסלת. בשלב  זקוקה להזרעה, הקשית  אינה  אם התגלה שהפרה 
ותנאי הסביבה לאחר הפשרת הקשית, על איכות תאי הזרע, בעקבות מספר אירועים המתרחשים לאחר 

ההפשרה: 
המשק הקרוב הוא במרחק נסיעה-רחוק.  •

מקום הפרה המיוחמת מרוחק ממקום הפשרת הקשית.  •
המזריע מתעכב בשיחה עם הרפתן.  •

לאחר מחשבות רבות החלטנו לבחור בשאלות החקר הבאות:
* כיצד הטמפרטורה משפיעה על תאי הזרע המופשרים המוכנים להזרעת פרה?
* כיצד תנאי הארה משפיעים על תאי הזרע המופשרים המוכנים להזרעת פרה?

מטרת החקר היא למצוא למזריעים העובדים ברפתות את תנאי השמירה הטובים ביותר לקשיות הזרמה 
המופשרות.

בחרנו לחקור נושא זה בהנחה שיש קשר בין הזרעה מלאכותית 
בבקר להזרעה מלאכותית בבני אדם. אנו מניחות כי תוצאות מחקר

זה יוכלו להשפיע, לקדם ולתרום גם לנושא ההזרעה 
המלאכותית והפריות המבחנה בבני אדם.

הניסויים נערכו במעבדת שיאון.

תכנון הניסויים:

חומרים וציוד:
עבור כל שאלת חקר: קשיות זרמה קפואות של 4 פרים שונים: 2 קשיות לבדיקה X 3 חזרות לכל בדיקה 

X 6 נקודות בדיקה. סה"כ 36 קשיות מכל פר.
תנאי טמפ' שונים: אמבט מים חמים )37 מעלות צלסיוס(. מזגן שמקובע על טמפרטורת החדר )24 מעלות 

צלסיוס (. מרפסת - טמפרטורת חוץ )תלוי באותו יום(.
תנאי הארה שונים: נייר אלומיניום  )חושך=תנאי מגירה(. מרפסת - אור שמש. מרפסת – תנאי צל.

מד טמפרטורה.
מכשיר  SQA-Vbשל חברת MES וקיט בדיקות.

מיקרוסקופ, זכוכיות נושאות ומכסות. 

השפעת הטמפרטורה ותנאי הארה על תאי הזרע בקשית המופשרת
עבודת חקר מאת: לאור מאי ושאוס קרן

עבודת מחקר

קשיות זרמה של 0.25 סמ"ק 
בגובלט המכיל 750 קשיות.



עבודת מחקר

השערות: 
הזרע  תאי  חיוניות  על  משפיעים  ההפשרה  מרגע  שעובר  והזמן  מדי  נמוכה  או  מדי  גבוהה  טמפרטורה 

המופשרים לרעה. 
תנאי הארה של אור שמש כתלות בזמן משפיעים על חיוניות תאי הזרע המופשרים לרעה. 

מהלך הניסויים:
מפשירים את כל הקשיות בתהליך הפשרה סטנדרטי של מזריע: 30 שניות באמבט מים של    .1

         37 מעלות.
ביקורת: מכל פר בודקים מיד אחרי ההפשרה  שתי קשיות מעורבבות במיקרוסקופ לאחוז   .2
          תאים נעים ובמכשיר הבדיקה לאחוז תאים נעים ולאחוז תאים נעים קדימה )תנועה  

          פרוגרסיבית(.
ממקמים את הקשיות בשלושת תנאי הטמפרטורה: באמבט מים חמים )37 מעלות(, בחדר   .3
         )24 מעלות(  ובחוץ )טמפ' משתנה(. או לחילופין ממקמים את הקשיות במרפסת בשלושת 

          תנאי ההארה: עטופים בנייר אלומיניום, בסככת הצל וחשופים לאור שמש.
חוזרים על הבדיקות שנעשו בביקורת בזמנים שונים:  .4

          15 דקות אחרי הפשרה, 
          40 דקות אחרי הפשרה, 

          שעה לאחר הפשרה,
          שעתיים לאחר הפשרה

          וכעבור 24 שעות מההפשרה.
מסדרים את התוצאות בטבלת מעקב.  .5

תוצאות:

איסוף נתונים לניסויים בזרמה מופשרת בטבלאות 
מעקב.

טבלת סיכום נתונים של כלל הפרים יחד
מיקרוסקופ

אחוז תאים 
נעים

תנועתיות 
)%(

תנועתיות 
פרוגרסיבית

)%( 

מיקרוסקופ 
אחוז תאים 

נעים
54.641.449.62.93.12.8ביקורת

53.240.451.53.13.04.5חושך 15
50.135.450.83.43.02.2שמש 15
49.334.251.35.16.44.2צל 15

50.237.052.91.93.65.8חושך 40
47.828.035.42.95.99.6שמש 40
50.336.543.86.67.011.7צל 40

48.935.946.33.23.37.6חושך 60
46.226.840.03.34.19.1שמש 60
48.935.444.66.76.214.2צל 60

50.535.846.92.96.21.4חושך 120
42.725.239.26.88.84.4שמש 120
52.438.644.63.15.24.8צל 120

45.620.441.32.55.56.9חושך 24
16.25.83.413.97.42.9שמש 24
44.318.134.40.83.55.8צל 24

סטיית תקן
תנועתיות 

פרוגרסיבית
)%( 

תנועתיות 
)%( בדיקה



עבודת מחקר

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: 

מסקנות:
ההשערות שהעלנו נכונות. 

טמפרטורה גבוהה, 37 מעלות, מפחיתה מחיוניות תאי הזרע המופשרים וכך גם טמפרטורה משתנה של 
סביבת חוץ. טמפרטורה קבועה של חדר -  24 מעלות צלסיוס, משאירה את תאי הזרע בחיוניות טובה עם 

הזמן עד אפילו יממה. כמובן שיש דעיכה עם הזמן בחיוניות תאי הזרע בכל הפרמטרים שנבדקו. 
תנאי הארה של אור שמש פוגמים בחיוניות תאי הזרע המופשרים בכל הפרמטרים שנבדקו ככל שהזמן 

עובר.
תנאי הארה של חושך או צל משאירים את תאי הזרע המופשרים בחיוניות טובה עם הזמן עד אפילו יממה. 
מן הניסוי ותוצאותיו הסקנו שהתנאים הטובים ביותר לשמירת קשית מופשרת של תאי זרע של פר למשך 
כמה שעות הם בטמפרטורת חדר )24 מעלות צלזיוס( ובתנאי חושך. כלומר, כאשר מזריע מתעכב בהזרעת 
פרה מכל מיני סיבות אפשריות כגון : הפרה אינה זקוקה להזרעה, שיחה עם רפתן, סככת הזרעה רחוקה 
24 מעלות צלזיוס. כך תמנע  ובטמפרטורה של  וכו',יוכל המזריע לאחסן את הקשית בכלי מבודד מאור 

זריקת קשיות עם תאי זרע של פרים, הדבר יחסוך עלויות רבות של ייצור הקשיות ואיסוף הזרמה.
הצעות לעתיד:

לאחר ביצוע הניסוי, סיכום התוצאות, בדיקת ההשערות והסקת המסקנות הגענו לכמה תובנות:
לפסול  ולא  שימוש  בהן  נעשה  שלא  המופשרות  הזרמה  קשיות  את  לשמור  המזריעים  יוכלו  מהיום   .1
אותן, בתנאים האופטימלים שנמצאו. בעבודתנו הסקנו באילו תנאים יוכלו המזריעים לשמור עליהן לאחר 

ההפשרה: 24 מעלות צלסיוס, בחושך.
2. בעתיד יש לבצע ניסוי זה עם מספר רב יותר של פרים ובצורה סטטיסטית.

3. כדי לבצע השלכות מהניסוי גם לתחום בני האדם, יש לבצע ניסוי זה גם על תאי זרע של בני אדם.
4. בניסוי "השפעת הטמפרטורה על תאי הזרע המופשרים המוכנים להזרעת פרה" יש לקבוע טמפרטורות 

חוץ קבועות על מנת להגיע לתוצאות מדויקות יותר.
5. בניסוי "השפעת תנאי הארה על תאי הזרע המופשרים המוכנים להזרעת פרה" יש לבצע את הניסוי עם 
כמה עוצמות שונות של אור או לחילופין כמה סוגי נורות שונים )אולי גם בצבעים שונים( על מנת להגיע 

לתוצאות מדויקות יותר.
תודות:

ההדרכה  ועל  שיאון  במעבדת  לעבוד  המופלאה  ההזדמנות  על  העובדים  ולצוות  "שיאון"  לחברת  תודה 
והעזרה בתהליך החקר המדעי.

יואל זרון, המנהל המקצועי של שיאון, על העלאת הבעיה וההצעה לעשות את החקר  תודה רבה לד"ר 
במעבדת שיאון.  

תודה רבה לדויד בירן ממעבדת שיאון על עזרתו בניתוח הנתונים.
תודה מיוחדת לרונית לאור, מנהלת מעבדת שיאון, על עזרתה הרבה במהלך הניסוי ואחריו.

תודה מיוחדת לנאירה קאפח על עזרתה בקידום העבודה, בהעשרתה ובחיזוקנו כשנזקקנו לעזרה.



לכל לקוחותינו

פורים בא רק פעם בשנה,

אבל איתו מביא צחוק, שירה ואורה

 ומצב-רוח טוב שיספיק לכל השנה.

חג פורים שמח ומבדח

מכל צוות שיאון 






