
71.2.7.92 

 לכולם שלום,

לפרסם את  בכוונתנו. הסתיים ואנו נערכים לבחירת פרי לוח הפרים הבא - מבחן הפרים

הלוח באמצע אוגוסט. מועד מדויק, יפורסם במשך השבוע הבא, באתר שיאון וההתאחדות. 

)יוני ( ומבחן הג'נומיק 7.92הלוח יכלול פרים נבחנים ופריי ג'נומיק, תוצרי מבחן הפרים )יולי 

7.92.) 

לקראת הלוח, יש לסיים את זרמת הפרים הצעירים המבטיחים גנומים, המפורסמים בלוח 

הנוכחי. הם יוחלפו כולם בקבוצה חדשה. לגבי הנבחנים, ישיבה בנושא זה תתקיים ביום 

ליולי. בהמשך השבוע, תתפרסם רשימת הנבחנים שיצאו מהלוח הבא, עם  19-ראשון, ה

 בכלל.

ליולי ועיקר הדיונים סבבו על  79-הוועדה התכנסה ביום חמישי ה – ספר העדרועדת טיפוח ו

 .2עגלים במקום  .0ההיערכות והמעבר של מערכת הטיפוח ושיאון לקליטה, ושימוש של 

  שהיו מקודם.

בתחילת הישיבה נפרדה הועדה מיושבת הראש שלה, רונית  :פרץרונית  –פרידה מיו"ר  

בצורה טובה ומכובדת, אולם בשל בקשתה  ,2..7משנת , . רונית ניהלה את הועדהפרץ

ם על כך ודברי והעריכה את פועלה של רונית הוקירה. הועדה לפנייה נענינו ,להתחלף

יו"ר   נשמעו בתחילת הישיבה. איחולים לבביים להמשך הדרך ובריאות בכל אשר תלך.

 חדש/ה יקבע בעתיד מקרב חברי הועדה.

  עבודתה המשותפת עם פרופ' יהודה וולר:בד"ר ענת ריינר  

 .צעירים פרים של מיתגנו לסלקציה אופטימלית שיטה לפיתוח סימולציה מחקר

 שהוגש לוועדה:של ענת להלן ציטטות מהתקציר 

 :העיקריות מטרותיו -)הדמיה(  הסימולציה מחקר

 .גנומית סלקציה באמצעות המושגת הגנטית ההתקדמות הערכת •

 .נבחנים פרים ומספר להזרעה פרים' מס של בהיבט תכלכלי אופטימום נקודת מציאת •

 הטיפוח בתהליך כי נניח  - הישראלי העדר באוכלוסיית יםהצעיר העגלים בחירת תהליך

 :הבחירה שלבי את כך לתאר ניתן, אימהות ...9 לכל זכרים עגלים ..1 נולדים

 

 

 

 

 

 



 :הבסיסי הרעיון

 .מבוקרת בצורה – סימולציה באמצעות עדר אוכלוסיית ליצור.  9

 מבחינת ביצועיהן את שוותולה צעירים פרים בחירת של שונות אסטרטגיות להפעיל.  7

 .אופטימלי כלכלי ורווח גנטית התקדמות

 

 באמצעות המושגת הגנטית ההתקדמות לגבי המחקר תוצאותבהמשך, ענת הציגה את 

 . מירבי כלכלי רווח להשגת והתנאים גנומית סלקציה

 גנומית סלקציה בין (תקן בסטיות) הגנטית בהתקדמות ההבדלים את לראות ניתן הבא איורב

אבות  92או  8, 0-אספים לסריקה גנומית שהם בנים להנ העגלים מספראת  וכן, גנומית-ולא

  .הכלכלי האופטימום נקודת את מיםהתוא שונים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההתקדמות הגנטית מדודה בסטיות תקן מממוצע האוכלוסייה. התרגום בעברית הוא 

איור הימני אולם חוזר באותו התרגום גם הנמצאים באיור )ציר הטיפוח תורגם רק ב לכיתובים

 לשני האיורים לצידו(.

 

אבות שונים  8  אבות שונים 0

 שונים

אבות שונים  92
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 בן לא ג'נומיק-ציר טיפוח אב

 בן לא ג'נומיק-אםציר טיפוח 

 ג'נומיק בן-אבציר טיפוח 

 ג'נומיק בן-אםציר טיפוח 

 מספר עגלים

 22711אופטימלי = 

 מספר עגלים

 22112אופטימלי = 

 מספר עגלים

 22777אופטימלי = 



 :נושאיםבדיון שהתפתח ניתן להבחין במספר  

 התקדמות גנטית גנומית, בכל ציר טיפוח שהוצג, עדיפה על  - התקדמות גנטית

 ההתקדמות הגנטית בפרים נבחנים 

 ת גבוהה ככל שמספר האבות לעגלים קטן יותר, ההתקדמות הגנטי - מספר האבות

 יותר 

 המערכת לא ערוכה   - התקדמות גנטית המספקת את המערכת, בתנאים הנוכחים

עגלים מגיעים  ..0-..1עגלים. עם זאת כבר בין  ..9,2-לאיסוף ובחינה של כ

 אחוז מההתקדמות האופטימלית 12-ל .1להתקדמות גנטית שהיא בין 

 בה שית במספר דורות העבודה לא כללה את ההתקדמות הגנט -  שיפור הסימולציה

יש להתחשב בכל קשריי המשפחה הנוצרים. העבודה חסרה את כל נושא הריבוי 

למרות  המשפיע על מספר האבות לעגלים הנבחרים. ( Inbreeding)בשארית 

יש  ,תוצאות העבודה המצביאות על התקדמות גנטית גבוהה במספר אבות נמוך יותר

  .בנושא הריבוי בשארות "עליה וקוץ בה": יש להתחשב  -להניח ש 

 תרגום של ההתקדמות הגנטית במונחים כספיים מול  – ההיבטים הכלכליים

 ים עלעמצבי ,ההוצאות בניהול, בדיקות הגנום, אתרי גידול וממשק עם המשקים

אולם יש לבדוק אותם פעם נוספת לאור ההערות שהועלו  .הכנסות לרפתןקידום ה

 בוועדה.

 

ת עבודת המחקר שמומן על ידיי קרן המחקרים של מועצת אפרים עזרא הציג את תוצאו 

 :ואת סיכום פגישתו בהולנד בנושא תדירות המבחנים הגנומים החלב בנושא

סמנים גנטיים ויישומה  0,666פיתוח שיטה אופטימאלית לסלקציה לפי מערך של 

 בפרות ועגלות

 להלן ציטטות מהעבודה שהוצגה:

 ...,.90 -המכיל כ 150kמינה מסוג חדש הנקרא הותאמה מערכת קלט לנתוני שבב אילו

 הזהים לשבב הישן.  עודכנו טבלאות הסמנים.   ...,.0 -סמנים מתוכם כ

העגלות הגבוהות באומדן הורשה לפי הורים לאחר מבחן נובמבר  ..7מדגם של ופק ה

 חודש ועד המלטה.  97עגלות. המדגם כלל את כל העגלות מגיל  901. נדגמו עד היום 7.92

מהן קיים לאם גנוטיפ במאגר הנתונים.  תוצאה לא  18 -העגלות שנדגמו ל 901מתוך 

 מפתיעה מאחר שעגלות גבוהות לאומדן הורשה הורים הינן בנות לאימהות עתודות.

, מבחןעברו את הלא כל העגלות  ,פעמים בשנה 1תבצע ממבחן הגנומי כיוון שעד כה, ה

עגלות  .2 ןעגלות, מתוכ 971 -אות גנומיות לעד כה נתקבלו תוצ במועד כתיבת הדו"ח.

הפרות הגבוהות  ...,9, כלומר נמצאות בדירוג (%.2-)כ מוגדרות כמועמדות לעתודה

 .הטיפוח לתוכנית בהתאם עתודות שידוך בתוכנית נכללות אלו עגלות בעדר.

 



, שהאב או האם 8.8%)דוגמא אחת לא הייתה תקינה(,  908עגלות מתוך  91נמצאו 

עגלות נמצא אב חלופי. נציין שאחוז ההורות השגוי מבדיקת  99 -ים אינו נכון.  להרשומ

 :שגויה להורות הסיבות נוטרו. 2% -ה הורות על סמך כאלפיים פרטים נמוך יותר, באזור

 (היום באותו המלטות שתי) אחראי הרפתן מתוכן 0 -ב 

 הפר רישוםמתוכן, המזריע שגה ב 2 -ב   

 תחקור המקרה: מתקיים וייםשג אם או אב נמצא כאשר 

 

 .הפרה אם התעברות במועד במשק שהזריע חלופי אב .9

 .יום באותו במשק אחת מהמלטה יותר הייתה האם בדיקה .7

 חלופי אם אב קרבת על בדיקה ,(אחת מהמלטה יותר) עגלות החלפת של במקרה .1

 .לעגלה

 

ישראל להולנד:  אפרים עדכן את הוועדה על מספר המבחנים הגנומים בשנה כפי שסוכמו בין

כלומר כל חודשיים נקבל תוצאות גנומיות  שהיו עד עכשיו.  1במקום  מבחנים שנתיים, 2

לכלל העגלים/עגלות/פרות ובהתאם לכך נוכל לנהל בצורה טובה יותר את מערכת הגנומית 

 המתרחבת.

 

 

 והדיווחים נתתי את נושא ההרצאה: העדכוניםלהשלמת  

 

 הפעלת פרים צעירים ואישור עגלים

 להלן ציטטות מהמצגת והדיון שהתפתח:

עתודות ופרים צעירים הם הלב הפועם בכל מערכת טיפוח. ללא שידוכים מתאימים לעתודות 

והזרעה בכל הפרים הצעירים, לא יהיו פרים נבחנים. שיאון, בשיתוף פעולה עם ספר העדר 

צעירים. תכנות עזר המנהלות את כמות מפנים דגש רב לביצוע הזרעות הפרים ה

 ההזרעות/משק/עונה פותחו ומסייעות לניהול השוטף של המערכת. 

משנה שעברה, נושא השימוש בפרים צעירים במשק הישראלי, השתנה. המונחים, הניהול, 

וההערכות לשינויים בוועדות השונות, נבנים ונבחנים. בכל מקרה, אנו חייבים בכל שינוי 

משיך לבחון את הפרים הצעירים )שכיום כולם עוברים להיות גנומים(, במטרה שנחליט, לה

 לקבל בסופו של דבר את הפרים הנבחנים. 

התחלנו לפרסם פרי ג'נומיק בלוח הפרים עם המלצות לאחוזי שימוש בעגלות  7.92ממאי 

 ובפרות. 

בול. אנו נמצאים בל, בהרפתנים תבתודעעדיין,  יםתקבלמהמונחים של פר צעיר ופר ג'נומיק, 

בתהליך המעבר בין פרים צעירים שנבחנו ללא ערכי ג'נומיק, ושמקורם היה מאוכלוסייה של 

 ..1 -..0עתודות,  ...,9-פרים צעירים/שנה, לפרים צעירים שמקורם מ .2-עתודות ו ..1

 עגלי ג'נומיק להזרעה.   .0-עגלי ג'נומיק כאוכלוסיית מקור ו

 מול יותר האחוז נקודות .9-לכ מגיע ,הישראלי בעדר ,מיםגנו צעירים פרים של השימוש

 .מבטיחים צעירים ופרים צעירים פרים שכלל ,כן לפני שהיה השימוש



 הצעות ובעקבותיהן החלטות: 1בדיון שהתפתח עלו 

: בעקבות וועדת מעניינים מומלצים –ועדת טיפוח ותת וועדה לבחירת העגלים ב .1

נוצר לחץ גדול על , ..0-עגלים גנומים מכ .0ת עתודות ובחיר ...,9המעבר לניהול 

ועדת טיפוח לאישור העגלים הראויים להיכנס למערכת הטיפוח הארצית. בעקבות 

יותר  יםטוב םיימקצוע םכלי ותכנות מחשב לניהול השידוכים ואיסוף העגלים, התפתח

 וועדת מעניינים מומלצים - ספר העדר-את התת וועדה של ועדת טיפוח ושישמש

סוכם: להעביר את בחירת עקב, ובחירה של העגלים לאישור ועדת טיפוח. למ

 ספר העדר לוועדת מעניינים מומלצים.-העגלים מועדת טיפוח

בעבר המידע : מעקב גנטי אחר העגלים במשקים ובאתרי הגידול של שיאון .2

הביצועים הפנוטיפים והגנטים  התבססו עלהסתמך על טבלאות שעיקר המידע שלהן 

אם Xטבלאות המשלבות את הביצועים של האב נןעגל, לפי בתי אב. כיום יששל אם ה

והסריקה הגנומית בפורמט של לוח פרים. כלומר, כל תכונות העגל מבוטאות 

סוכם: לנהל את מאגר העגלים, לפני אישורם להזרעה במערכת באומדנים גנטים. 

ושיאון  הטיפוח, בטבלה המשלבת את האומדנים הגנטים של העגל. ספר העדר

  נתוניי ניהול נוספים לטבלה המוצעת היום.לול שתכיפתחו טבלה משופרת, 

תקופת המעבר: לאחר דיון ממושך בנושא שבו  – מספר העגלים הצעירים במערכת .3

 הוצעו הצעות של:

  בתוספת 22%להשאיר את אחוז השימוש של הצעירים בתכנת השידוך על ,

ים )פרים צעירים מבטיחים לשידוך פרים צעירים המתפרסמים בלוח הפר

 גנומים(

 בתוספת לשידוך פרים , 11%-להקטין את אחוז השימוש של הצעירים ל

 צעירים המתפרסמים בלוח הפרים )פרים צעירים מבטיחים גנומים(

  הדיון סבב על  –להוציא מסף מסוים את כל הפרים הצעירים ולא להפעילם

. האם לאשר רק את הסף. ומה קורה לעגלים הנמצאים בתחתית הסף החדש

 הגבוהים הקיימים במערכת וכל השאר להוציא? .0-ה

  הפרסום, יכניסם לשידוך  –לפרסם את כל הפרים הצעירים בלוחות הפרים

לפי ההמלצות. אחוז גבוה של הרפתות משתמשות בהמלצת שיאון כברירת 

 מחדל ומכאן הפעלה מבוקרת ורחבה של כלל הצעירים. 

  עקב הבלבול הנוצר בשטח  –להפעלת הצעירים חיכוך מתמשך עם הרפתנים

, נוצר חיכוך מיותר בין הרפתנים בהגדרתם של הצעירים )הוזכר למעלה(

נקודות האחוז שעלו בעקבות  .9והמזריעים. לא טוב בהיבט התפעולי בשטח. 

פרסום פרים צעירים מבטיחים גנומים בלוחות הפרים, הביאו את המשק 

פיזור הפרים הצעירים אולם, עירים בשטח. שימוש פרים צ %.0-הישראלי לכ

וקשה  ,שאינם מפורסמים בלוחות הפרים, בין משקי הביקורת, אינו אחיד

 לניהול.

עגלים/שנה למינימום, תוך כדי  06-עגלים/שנה ל 16-על קיצור זמן המעבר מסוכם 

לא לשנות את אחוז השימוש  שאיפה לפרסם את כלל העגלים הצעירים בלוחות הפרים.

מתוך ידיעה שאחוז זה "יחלוף" בזמן שכלל הפרים הצעירים יגיעו  ,בתכנת השידוך 22%של 



אב האםשם האבמשק האםמשק האםג'נומיק
ס"ע 

האם
שם העגלמס' עגלחמ"ממיקוםת.לידהמס' אוזן עגלתחלובה

שם באנגלית

1G102000אודסה 9123 596שדה אילן93411106443203.11.2015סיגראדלוויסב'ס שפיהODESSA

2G67000אסוס 9124 737שדה אילן701537600000012028316.12.2015סיגראסיהאור הנרASOS

3G440000במפר 9125 708שדה אילן5545137600000029531705.11.2015מפרקבומקיסודותBAMPER

4G358000גלגו 9126 776שדה אילן9761210974272626.12.2015סימיגספריד חילGALAGO

5G1127000דאוסן 9127 772שדה אילן8865311154778224.11.2015אוטודוגלימעלה גלבועDAWSON

6G452000דאדון 9128 691שדה אילן2582111517777728.11.2015הודלדוגלייזרעאלDADON

7G143000זאפה 9129 843שדה אילן1639137600000032926408.12.2015פטרושהזקאבית זרעZAPPA

8G1257000מאקון 9130 705שדה אילן7787311039174503.01.2016ארגמןמונרישות' מכבי-חנתוןMACON

9G67000מומו 9131 673שדה אילן954437600000012023408.12.2015מפרקמונריאור הנרMUMU

10G103039סיירוס 9132 897שדה אילן3809337600000055918302.12.2015סיטבוןסטרטפייג'ין נפתליCYRUS

11G133000סאמנו 9133 787שדה אילן221637600000038128112.11.2015מסקולסטרטגבתSEMANO

12G1172000סוויט 9134 710שדה אילן3350237600000026287920.12.2015סימיסטרטרפת תפןSWEET

13G274000פג'ויה 9135 784שדה אילן6347337600000030703925.11.2015ג'ייג'ייפדרכפר מנחםFAJOYA

14G454000פוג'ה 9136 732שדה אילן7422237600000026759719.12.2015ג'וניירפדרסערFOGGIA

אב האםשם האבמשק האםמשק האםג'נומיק
ס"ע 

האם
חמ"ממיקוםת.לידהמס' אוזן עגלתחלובה

 433גבע6662437600000119397416.04.2016דיגיאולטררפת מ.ג.ע1104000

2G322039752שדה אילן532537600000059243201.01.2016סילבןאסיהדויטש לייב 

 391שדה אילן816511134434722.01.2016הודלדוגלימרמור ערן3248023

4G1127000547שדה אילן8403611154787311.12.2015מידןדליתמעלה גלבוע 

 357שדה אילן1728211130258406.12.2015ג'קיסימפלינגבה - רפת גן5315000

6G335000844שדה אילן4820237600000020294103.01.2016סדיןשוגירמת השופט 

נתוני עגלים מאושרים - ועדת טיפוח 66_יולי 2016

נתוני עגלים ליציאה - לא אושרו

המשך מעקב אחר מדיניות זו, מתוך ידיעה שהישנות הפרים הצעירים  ללוחות הפרים.

עגלים צעירים/שנה, עד  .0-המלצה לאיסוף של יותר מ . 22%הגנומים בישראל היא כ

 עגלים שיופעלו בשטח.  .0-דת זמן זו, לרדת לתחילת הפעלתם באיסוף הזרמה. רק בנקו

רק על עגלים שלהם היה כבר מידע גנומי ומכאן אישור בוועדה התבצע  - אישור עגלים 

עגלים ליציאה, ללא מידע  1הוספנו עוד  .92 -דנו רק ב שהיו, הצעות העגלים 22שמכלל 

שלא נבחר להיות כאב של ממוצע ההורים, או מבית אב  ..0-גנומי, בשל אומדן חזוי נמוך מ

 .2402אולטר  –לעגלים בישראל 

 2610 יולי_00 ספר העדר מס'-טיפוח עדתוועגלים ב החלטות

 

 שבוע טוב לכולם,

 להזכירכם, חלוקת הזרמה בצפון תתבצע הפעם ביום חמישי במקום ביום שני.

 יואל

 

 

 

  


