20.9.2017
לכולם שלום,
גמלאות – אירוע מרגש ויפה היה לנו השבוע – מפגש יזום לגמלאי שיאון  .ההיצמדות לראש
השנה יצר את התחושה הטובה לברכות משני הצדדים.
הגמלאים מהצפון ומהדרום ,הגיעו לאתר שיאון הנמצא ליד קיבוץ חפץ חיים ,ביום חמישי
והתקבלו בזרועות חמות .מיד התפתחו שיחות מרגשות וסגירת פער הזמנים הקיים בין
הנעשה פעם לנעשה עכשיו.
מטעמים בריאים וצנועים היו בהמשך .ליד השולחן ,נשאו דברים אלון ויואל – מהנעשה
בשיאון ובעולם הסובב אותנו .חלק מהגמלאים יצאו ממעגל העבודה ,עוד בהיות שיאון
מחולקת לשתי האגודות" :און" ו " -השרות להזרעה"  .שמחנו לראות שמרביתם בקוו
הבריאות ונראים טוב .יש הרבה חיים מעבר לעבודת ההזרעה באגודות או בחברת שיאון,
וטוב שכך .ההרגשה של שייכות ושל משפחה המכבדת את בוגריה ,הורגשה מאוד ועל כך
הודו במילים מספר חברים וחברות מציבור הגמלאים.

בהמשך ,התקיים "סיור מקצועי" שבו הוסבר לכולם על מהלך לקיחת הזרמה ,בחינתה
ואחסנתה בבנקים מלאי החנקן שלנו .לרובם ,היה זה פרק חשוב בהשוואתם של "מה היה
פעם" ומה "קיים עכשיו".
כן ,הפעולה הטכנית של ההזרעה נשארה כפי שהייתה אולם כל השאר השתנה:
 סביבת העבודה של המזריע ברפת

 בטיחות המזריע
 קבלת האינפורמציה על הפרות המיועדות להיות מוזרעות – בעבר ,המזריעים היו
מודעים ל" -הזמנת המזריע" בפתקים או בדגלים ,וכיום ,שליחת הנתונים למרכז
ממוחשב אחד המפיץ לכל מזריע באזורו את מספר הפרות והעגלות העומדות
להזרעה לפי השלוחות השונות :בוגרת ועגלות
 שידוך הפרות – בעבר ,החלטה בלעדית של הרפתן והמזריע ,וכיום ,ניהול ממשק
שידוכים מסודר המגובה בתכנת שידוכים גנטית
 קרבה בשארות – בעבר ,החלטת המזריע לפי כרטיס הפרה ,וכיום ,ניהול מסודר,
כחלק מתכנת השידוך ,היודעת את כלל הדורות אחורה
 טכנולוגית הרישום והתיעוד – בעבר ,ניירות ועטים ,וכיום ,דיווח אלקטרוני ""On line
 סטטיסטיקה ושגויים – בעבר ,מערכת של מספר עובדות באגודות ,וכיום ,עובדת
אחת בשיאון (שימחי ענבר) המבצעת ארצית את כלל השגויים העולים במערכת
 הזרעה – מעבודה בלעדית בהזרעה להרחבת השירותים של שיאון :עוברים והדרכה,
בעזרת מזריעים המיומנים לכך
 הדרכה תוך ארגונית – מהדרכה לחלק מהעובדים בלבד (עובדי און) ,להדרכה
מסודרת לכלל עובדי שיאון ,במערך מסודר של מפגשים וסקירות מקצועיות
 סידור העבודה – פתיחת הסידור למערך ארצי ושקיפות גבוהה בניהול החופשים
וההיעדרויות של העובדים מהעבודה (מחלה ,תאונה)
כל זאת ועוד היה בפגישה הטובה שהייתה לנו עם עובדים מסורים שסיימו את עבודתם ויצאו
לדרך חדשה .איחולים של בריאות ,שנה טובה והמשך הקשר ,סיימו את המפגש.

עומדים מימין לשמאל :בני צ'רניס ואשתו ,רחל חנינה ,רמי רונן ואשתו ,שמעון ניב ,אלון ענבר
(מנכ"ל שיאון) ,אלי נהיר ,אלכס רוזנר ואשתו ,אמיר ענברי ,זאביק אופיר ,אריה קרמר ,איתן
דקל ,יעל וולקני ,רמי קרמר
יושבים משמאל לימין :יצחק שטיינמן ,זיוה ,אריה שדר ,רותי לשם ,חיים פקר
קוראים ברך מימין לשמאל :יואל זרון (מנהל מקצועי שיאון) שרה (אשתו של איתן דקל) עמי
ניר (יושב)

ועל זה נאמר,
משתבחים עם הזמן ושנראה אתכם שוב
את המפגש ניהלה צליל לוי ,המפעילה בשיאון את משאבי האנוש – גם זה תפקיד חדש
וחשוב .תודה לך.
סיור מקצועי – בשבוע שהיה בין התאריכים ה 8-ל 15-לספטמבר ,נסעו חמישה עובדים
לסיור מקצועי באירופה – צרפת .הסיור אורגן ותוכנן כמיטב המסורת של אנשי המקצוע
בשיאון והוא כלל מספר נושאים חשובים:






פגישה עם רפתנים באירופה – כניסה לרפתות והבנת הסביבה הרפתנית שם.
פגישה עם מזריעים – לימוד והשוואה בין הנעשה שם לנעשה אצלנו .במסגרת זו,
פגישה גם עם מנהל מערך המזריעים – לימוד המערכת הניהולית
סיור באתר לקיחת הזרמה והפרייה של חברת  - Evolutionהקפצות ,בחינת
הזרמה המעבדה ,אכסון בבנקים ,שיכון הפרים
תערוכת פרות – הפעם נבחרה תערוכה בין לאומית הנערכת כל שנה באזור הצפון
מערבי של צרפת ליד העיר  .Reneהתערוכה נקראת SPACE
גזעים שונים – בחבל ארץ הנמצא בצפון מערב צרפת נמצאים שני גזעי חלב:
ההולשטיין (השחור לבן) והנורמדי .כמוכן ,גזעי בשר של השרולה ,בלונד-דה-קטיין
( ,(Blonde d'Aquitaineאובראק ( .)Aubracהמזריעים התרשמו מהגזעים כעדרים ולא
כהכלאות כפי שאנו רואים במקומות רבים בישראל.

הרשמים של העובדים שחזרו היו דומים לשאר הסיורים המקצועיים שנעשו בעבר .בסיורים
אלו ,נציגנו פוגשים את הקולגות שלהם במדינות שונות באירופה (הפעם זו הייתה צרפת)

ונחשפים לסביבת העבודה בה האירופאים עובדים :כמות הפרות ,סוג המשקים ,ציוד
וטכנולוגיה למזריע ,שידוכים וניהול ההזרעות היומיות ,הזרעות/פסילות ,הקשר בין מזריע
לרפתן ,זמני ההגעה ,עבודה באשכולות ,בטיחות ביולוגית והכניסה לרפת ,שטחים נוספים

המעסיקים את מזריעי חברת  ,Evolutionבדיקות הריון ,מכירת מוצרים ושיווק החברה
בסביבה תחרותית .בפגישות עם הרמות הניהוליות ,הם נחשפים לשיטות ניהול שונות,
תכנת השידוך ,דרכים להערכות המקצועיות של המזריעים והעבודה במרחקי נסיעה ,השונים
מישראל.
חשוב לעיתים לצאת ממקומך וללמוד על הנעשה במקומות אחרים .התגובות והלכידות
שמגלה כל משלחת ומשלחת ,והחזרה עם העשרה מקצועית ,מחזקות את ההחלטה שלנו
ליציאתם.

לצערי ,עדיין לא קיבלתי את התמונות הערוכות והמקצועיות של יוסי אבגנה אולם להלן ,קצת
מהתמונות שהועברו במהלך הסיור אלינו.
המרחבים הירוקים במרעה בסוף הקיץ-סתיו .עדר שרולה אוכל ורובץ להנאתו.

עדר נורמדי והולשטיין  -גם הוא ברעייה בשטח .סריל (נציג חברת  )Evolutionעונה ומסביר

בהזדמנות זו אני רוצה להודות ולתת את הערכתי לרחלי ויטרט-אשור העוזרת לי רבות
בתיאום וניהול סיורים אלו.
סיום ותחילת שנה – כבכל שנה אנו מתכנסים לאירוע חברתי של שיאון ,באחד האתרים
בישראל .הפעם ,ביוזמת הוועד ,ובתמיכה והעזרה הברוכה של צליל ,התכנסנו לערב מהנה
במועדון ברל'ה ,בלהבות חביבה .הפגישה הייתה משותפת לכלל העובדים ובנות/בני הזוג.
את הפגישה התחלנו בנישנושים קטנים ודיבורים בין
בני הזוג שרובם הכירו כבר מקודם .אלון ,נתן דברי
ברכה לכלל שיאון ונפרד בשמנו ממריו שקיבל
הערכה ותשורה קטנה ,לקול מחיאות הכפיים של
כולנו.
בהמשך ,הייתה הרצאתו של דנדן על מסעותיו
לאנטרטיקה "בעקבות שקלטון" – סיפור חייו
שהתגלגל בהרצאה והמסעות המיוחדים לחבל ארץ
קסום זה ,שהוא כל כולו שמורת טבע אחת גדולה,
היו מיוחדים ומרתקים .בהרצאתו נדדנו למקומות
וחוויות נדירים ,ולעולם השונה בתכלית מעולם החיים
שלנו .מילותיו השנונות ותוספת ההומור שלו ,הביאו
את כולנו להנאה מרובה.
הרצאתו הסתכמה במשפט אחד הנכון לכולנו וגם
לשיאון:
בסיבולת ,נחישות ,ומנהיגות – אפשר להתמודד עם
כל דבר.

בהמשך ,ישבנו לארוחה שהתאימה להזמנה שקיבלנו – "ארוחה מפנקת".
טעם של עוד נשאר בחלל ,ואירועים שכאלו חשובים ומעודדים.

קצת מהאווירה של "ביחד" בתחילתו של הערב – זמן הנשנושים וההיכרויות המחודשות

ולסיום ,באווירה טובה שכזו,
שנה טובה ומבורכת לכולם
בריאות ,מקצועיות וחדוות העשייה
יואל

