
 הבקר״ ענף של הוקרה ״ץוות
שיץווך” לצוות ־
 לכל הבסיס הם ״שיאון״ ומזריעי ובדי 11
1 רך1  בישראל המלאכותית ההזרעה מע

 וביצוע הזרמה הפקת לתהליך מעבר שמאפשר,
 גם ברפתות, הפרות של המלאכותית ההזרעה

 החלב עדר של וטיפוח ניטור ניתוח, בקרה,
הישראלי.

 החלב ענף היה יכול זו, מערכת בזכות הרבה
 מקור - המצוינים להישגיו להגיע בישראל
כולו. הענף לגאוות
 השעון״ ״סביב נעשית "שיאון״ אנשי עבודת

 אהבת תוך ובנחישות, בנאמנות רבה, במסירות
 פועלם ושליחות. שירות ותחושת העבודה

 כולו. הענף להערכת זוכה שנים עשרות לאורך
 זוכים בישראל הבקר ענף לקידום תרומתם על

 למדעי 19ה- הכנס במעמד "שיאון״, עובדי
 חלקי כל בשם והערכה הוקרה למגן הבקר,
הענף.

 המזריעים צוות נציג רונן, רם גרבת
"שיאון״: של והעובדים

)בתאילנדית( טוב בוקר - ״הפ ״סורדי
 )בתאילנדית( רבה תודה - מה״ קון ״הופ
cc הטיפוח מעדרי לאחד שייך זו, זרמה של אחד 

c אותו ומאחורי הישראלי c ״שיאון״ אגודת עומדת
 2 ניקיון, עובדות 2 והדרומי, הצפוני באתר ועובדיה

 איש חשבונות, מנהל פקידים, 4 מעבדה, עובדי
מקצועי, מנהל אתרים, מנהלי 2 פריינים, 4 תחזוקה,

- מנכ״ל שנה, 6ו בת אגודת"שיאון״ מזריעים. 37ו
 מצד הטיפוח את השנים, כל במשך דגלה, על חרטה
 זו מורשת האחר. מהצד טוב שירות ומתן אחד,
 ועד הפנסיונרים דרך המייסדים מדור החל עברה
הצעיר. לדור

 בוקר שכל העובדים מצוות אחד להיות גאה אני
 ועד בערבה מהחום השנה. ועונות ימות כל שירות נותנים בלב. מנגינה עם לעבוד נוסעים

 משוריין ברכב נסעו מזריעים בדרום. ופצמ׳׳רים בצפון הקטיושות אימת תחת בגולן, לשלג
 חברון. הר ובגב הגלבוע בקיבוצי להזריע פלדה וכובע שכפ״ץ עם

 ביחד, בואו - כחול-לבן ועגלים פרות בעולם, המניבות הפרות את אתכם, יחד טיפחנו,
הזה! הנכס על נשמור

 אבל יותר, ירוק נראה הצפוני השכן של הדשא אולי אז - אישית נימה קצת לי יורשה ואם
 כחול-לבן. וביצעו חישבו משלנו. השונה המשקעים כמות בגלל רק זה

 לפרס. כראויים ״שיאון״ עובדי בצוות שבחרה לוועדה תודות המון
 בדרכנו נמשיך הפסטיבלים תרועת אחרי ומחר, בחירתכם את להצדיק נמשיך אנו

■ שרוצה״ לזו מרוצה "מפרה

המורחבת ”משפחת"ש>און

4 והחלב הבהר משק 6


