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 6102שיאון, שנת  –סיכום פעילות מקצועית 

ערוצים  בשבעההפעילות הייתה הייתה שנת פעילות ענפה בהיבט המקצועי.  1122שנת 

 :עיקריים

 עגלים 

 פרייה ומעבדה 

 ג'נומיק 

 הזרעות ופוריות 

 איכות הזרע 

 יצוא 

 

. 1122בשנת  נולדו 242 -ו 1122נולדו בשנת  16. עגלים 157בשנה זו קלטנו   - עגלים 

ואיור  2בסיבות המתוארות בטבלה  1122יי עגלים יליד 83במשך השנה יצאו את המערכת 

באמצע ינואר מתוכננת ישיבה של ועדת  באתרים השונים. עגלים 211 -כך שנשארו כ ,2

פרים  41-21שבה היא תעבור על הרשימות ותחליט על סיום רשימת  "מעניינים מומלצים"

. הצטברות 1122עגלים נוספים ילידיי  21-21 -תפסול כ. היא יפוחהנכנסים למערכת הט

גדולה זו של עגלים "ללא החלטה" היא תוצר של עיכובים בקבלת נתוני הג'נומיק לעגלים 

אלו. מכאן, כדי לעמוד ביעד הטיפוח, נחליט על פסילת עגלים לפי נתוני הג'נומיק שלהם, 

  ה של הוריהם, כפי שבצענו עשרות בשנים.במידה ויגיעו, או לפי ממוצע אומדני ההורש

 

וזאת  ,ניהול, קליטה, שינוע ויציאה של פי שלושה עגלים מהקיים היוםבהמערכת משתדרגת 

בשל כניסתנו לניהול מערך הג'נומיק הכולל יותר עגלים העוברים את מערך הסמנים 

 כת(. מער11%הנקלטים היום )ירידה של  21עגלים במקום  41קליטה של  ם,בסיו. הגנטים

אולם מהימנותם תגדל והם יופעלו במערך השדה  ,פחות עגלים ,ביא למערכת הטיפוחת ,וז

  שנה וחצי. -שנה ורבע :בגיל צעיר מאוד

 

  1122דצמבר  –. תחילה עד סוף תקופה: ינואר : כמות העגלים ופרים בשיאון2טבלה 

 

 

 

 



 

למעלה,  –)אחוז  1122 : סיבות היציאה באתרים השונים של שיאון בשנת2איור 

 ( כובתו – עגלים/פריםמספר 

 

ארבעה ימים בשבוע נערכות הקפצות, בחינת איכות הזרע והקפאה. ביום  – ומעבדה פרייה 

מטפלים בתחזוקה ובמשימות נוספות.  , פרייה ומעבדה,החמישי )יום שלישי(, שני הצוותים

בנה במחצית הראשונה לשנות , כחלק משינויי כולל שעבר הבניין שנהמעבדה עברה שינויי

כחלק נפרד מהמעבדה והפרייה, וכך קהל מבקרנו  ,במיוחד עוצבקהל ה. חדר קבלת 71-ה

יכול לתצפת ולקבל הסבר מקצועי ללא כניסה למעבדה, בנק הזרע והפרייה. שינויי חשוב 

בסיום השנה אושר תקציב  זה, היה חלק ממערכת האבטחה הביולוגית שסיגלנו בשיאון. 

רונית   -יותר של שתי עובדות המעבדה שלנו  ור מערך הארגונומיה לפעילות טובהלשיפ

וטניה. הן אחראיות על קבלת הזרמה, בחינתה, מילוי והקפאה, בנק הזרע, שינוע הזרמות 

 בארץ, הכנת משלוחים ליצוא והשתתפות במערכת מחקרית. 

 

אבוטבול, הפרייה מקבלת  בניהולו של אלי. בפרייה עובד צוות מסור המונה ארבעה חברים

שבועי, שקתות, ריפוד, הזנה,  קלטור, (1)טבלה  הקפצות וטיפול יום יומי בפריםצביון אחר: 

גינון, חלוקת חנקן השקעה באיוורור, שפכים, וילונות המונעים שמש או כניסת הגשם, 

למשקים המחזיקים מיכלים נפרדים, חיסונים, טילופים והשתתפות במערך המחקר של 

 השנה התרכזו בעיקר בפתרון לסילוק השפכים ובאיוורור עמדת ההקפצה והסככות. און. שי

 

כמות מנות . 1122מתארת את כמות הזרמה שיוצרה, נבחנה והוקפאה בשנת  1טבלה 

 . 1.2% -בכ ,ה השנה לעומת שנה קודמתעלת ,הזרע המיוצרים והמאושרים להזרעה

"מרכז הזרע" בפקולטה לחקלאות מזון  התבשרנו על תכנון להקמתלקראת סיום השנה, 

שיתרום מחקרים והתקדמות בנושאי איכות  ,מרכז הזהאנו מתכננים להצטרף ל . וסביבה

גם לשיפור הפוריות , יתכן וובכךזרע מנות האיכות יגרום לשיפור  ,מדדי הזרע. מהלך זה

המיכון בוחנים ומשפרים לפי הספרות המקצועית ו -אנו נמצאים בחזית המערכת  בשדה.

כבר דיונים לרכישת מכשיר הפועל החלו להתקיים הקיים או המתפתח. לצורך כך 



ימי 

הקפצה

מס' פרים 

כללי

מס' פרים 

שונים

מס' פרים 

יומי

מס' מרוקים 

שיוצרו מהם מנות

מס' מרוקים שלא 

יוצרו מהם מנות

סה"כ מרוקים 

בחודש

מס' מרוקים 

שאוחדו

ממוצע 

מרוקים ליום
אישור מנותייצור מנות

% פסילה 

בטרי

% פסילה 

אחרי הקפאה

% פסילה - 

מיענו לקפוץ, 

ללא זרמה

% פסילה - 

זרמה למחקר

125,064124,4211.41.00.02.0 18240 468772858588673 17ינואר

132,735129,9571.23.60.40.9 21842 484732869325718 17פברואר

141,201140,2551.20.60.40.3 20139 486782767128699 18מרץ

133,591130,6144.53.50.50.0 19246 422643061721638 14אפריל

128,045124,8835.23.60.60.3 22444 459642965146697 16מאי

120,001119,3891.91.31.60.0 22840 438642663544679 17יוני

113,519113,2122.90.90.60.0 19737 373532354441585 16יולי

109,982108,5502.71.80.00.0 17136 391602451952571 16אוגוסט

123,569122,7750.71.50.41.2 17435 404562456621587 17ספטמבר

79,69478,5881.62.10.30.8 13237 266612438026406 11אוקטובר

85,98284,5372.42.53.00.4 13433 388672450727534 16נובמבר

88,22887,6085.81.72.30.7 12437 454632857025595 16דצמבר

6,9384447,3822,1774641,381,6111,364,78931.424.210.06.6 1915,033147315סיכום

115,134113,7322.62.00.80.5 39 181 615 37 578 26 65 419 16ממוצע/חודש

מעבדההקפצה

חודש

לשיפור איכות בדיקת הזרע. זאת במטרה לתת את הבדיקות המיטביות  ,בטכנולוגיה אחרת

 לחיזוי פוריות תאי הזרע של הפרים הצעירים.

 

 לפי חודשים 1122סיכום הקפצות, ובחינת מנות הזרע לשנת : 1טבלה 

 

 

ה עם אנשי ספר העדר התהליך נכנס "לישורת הראשונה" בפעילות משותפת וטוב – ג'נומיק 

 .בוועדת מעניינים מומלציםו ספר העדר-ועדת טיפוחוחברים הנמצאים בשתי וועדות: 

ספר העדר לוועדת -בחירת העגלים מועדת טיפוחהוחלט להעביר את הסמכות ל 1122ביולי 

 -כבעתודות ו 2,111 -שהמערכת עברה לדון בכ ,עובדהמעניינים מומלצים. זאת, בשל ה

ובחירת  DNA-ה גלים. המעקב אחר המלטות העתודות, ניהול מערכת דגימותע 411

אחת גבוהה. המחייבת תדירות פגישות  העגלים המתאימים למערכת הטיפוח היא משימה

החליט על ומשימתה הבלעדית היא לנהל ול ,מתכנסת ועדת מעניינים מומלצים לחודשיים,

ספר -ועדה זו, היא למעשה תת ועדה של ועדת טיפוחמערך העתודות והעגלים המתקבלים. 

לרשותה עומדות תכנות שידוך מתקדמות ותכנות העדר ואנשיה נמצאים בשתי הוועדות. 

 ניהול ומעקב אחר העתודות והעגלים. 

ג'נומיק הקמת התשתיות והמערכות לביסוס ההייתה בעיקר פעילותינו , 1122בשנת 

 וקרן החליפה את שימחי ,הפנים ארגוניים ,לצורך כך, שינינו את מערך התפקידיםבישראל. 

מהשטח לחו"ל. כאן המקום להודות  ,DNA -במעקב ופיקוח על קבלה ושליחה של דגימות ה

נטעו את המהלכים הראשונים לתפעול  ,מההתאחדותליכט שביחד עם אתי  עינבר שימחי,ל

 המערכת.

ביר את הקשרים ההולכים ומתהדקים בין המערכות השונות. התיזמון, הפיקוח מס 8איור 

 281 -עתודות וכ 811והניהול יביא את התוצאה הטובה למעבר המערכת מהעידן בו ניהלנו 

 2,111עגלים למבחן בשנה,   לעידן הג'נומיק בו אנו מנהלים  21עגלים שלבסוף מאושרים 

 ים למבחן. מהימנים ומבוררים יותר.עגל 41 –עגלים ובסוף  411עתודות, 



תייצב את התהליך. נקודה חשובה שעדיין  1127החלה את התהליך, ואילו שנת  1122שנת 

. כולי תקווה, שהשנה נקבל את CRVצריכה שיפור היא ניתוח הנתונים בהולנד, חברת 

 התוצאות במועדן עם המהימנות המיוחלת.

 ג'נומיק מועדת טיפוח לרפתות ובחזרה : פיקוח ודרכי הניהול של מערכת ה8איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

על ידיי הרפתנים, לפי מהעתודות  DNA-לאחרונה, החלנו את המהלך של לקיחת דגימות ה

. המזריעים החלו להעביר ולהחזיר את "המעטפות" עם רשימות סדורות הנשלחות להם

 חיובית מאוד.מהרפתות. המהלך בתחילתו ונראה שתגובת הרפתנים  DNA-דגימות ה

בקרוב מאוד, נצא במחירון לשירות פרטי של דגימת העגלות לג'נומיק )או פרטים אחרים 

מהרפת  DNA-ברפת(, והן תהפוכנה, קרוב לוודאי, להיות עיקר התעבורה של דגימות ה

למערכת המרכזית, כפי שקורה בארצות אחרות. בדיקות אלו, תעזורנה לרפתנים להחליט 

 ומכאן, עגלות להזרעה, בצורה מדויקת יותר ומהימנה יותר משעבר. על "עגלות ההחלפה"
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תשובותמשלוחים

סה"כ 

וקבלת התשובות של אילן היוחסין והסמנים  Geneseek-משלוחי הדגימות ל: 8טבלה 

 הגנטים

, נלקחה דגימת שערות לבדיקת 1122כל העגלים שנולדו בשנת לניתן לראות ש 8לפי טבלה 

הנכבדה של העגלות, היא פועל יוצא של  עתודות. הכמות 811-. כמוכן נלקחו מכDNA-ה

העגלות  211ניסוי מדעי, הממומן על ידיי תקציב המחקר של מועצת החלב, לבחינת 

הטובות ביותר, באומדני ההורשה בישראל. מהלך שיחזק את המהימנות של המערכת 

 לעתיד. הדגימות הפרטיות הן בכמות הקטנה ביותר, אולם כפי שכבר נכתב, הם יהיו העיקר

 בעתיד הקרוב. 

החלו להגיע עשרות דגימות של שיער מהעתודות.  1122במחצית השנייה של דצמבר 

הדגימות נלקחו על ידיי הרפתנים ובעזרתם של המזריעים הן הגיעו לקרן. פרטיי העתודות 

 חשובים לבדיקה של אילן היוחסין ה"נקי" של ספר העדר. 

-ממערכת למעקב אחר התשובות ה , נבנתה ועוצבה1122שנת במחצית השנייה של 

Geneseek ו- CRV. אפשר לסכם שבדיקה שנלקחת מהשטח ונשלחת ל-Geneseek  מקבלת

עדיין לא  CRV-. לוחות הזמנים לקבלת התשובות מ(8)טבלה  את התשובה בחודש העוקב

 מגובש דיו.

ויי גם בוועדה זו חל שינ. 4ניתנת בטבלה  ועדת מעניינים מומלציםוסיכום הפעילות של 

ניכר, ולקראת סוף השנה היא קיבלה את הכלים להתחיל לעבוד ולנהל את מערך העתודות 

וביצע מספר תכניות העוזרות  והעגלים כפי שנכתב למעלה. ספר העדר ביחד איתנו, תכנן

מאוד לשידוך מהיר יותר, ולמעקב מסודר אחר נתוני העגלים הנולדים. למעשה, בשנה 

פעמים ובכל פעם ישדכו פרות, יסמנו המלטות מעניינות ויעברו על נתוני  2הקרובה, נתכנס 

 ג'נומיק. הערכי את עגלים שקיבלו כבר 
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סה"כ 

ממוצע

 1122ת עתודות במהלך שנת : המלטות מעניינות והמלצות להזרע4טבלה 

 21 -עגלים אשר רק כ 52-, יתקבלו כ"המעניינות" מלטותהה 238שמסימון ניח ניתן לה

המלטות אלו היו עוד במסגרת ההמלצות של "העידן הקודם", יאושרו למבחן. מהם, 

  718 -. השינוי החשוב שהתקבל במהלך השנה הוא הגידול ל1122העתודות בשנת 

  .עתודות 2,111 -לכויגיע  1127דות. מספר זה, אף יגדל בשנת המלצות להזרעת עתו

 =הזרעות ) 877,111-שמהן כהכנסות ידיים  481,111 -כ צענויהשנה ב – הזרעות ופוריות 

שלושה ב. ההזרעות היו 82מספר אזורי המזריע נשאר על (. 21% =והשאר פסילות ) (33%

 הזריעופרים. סה"כ  14 – דצמבר; פרים 18 – אוגוסטפרים;  14 – אפריללוחות פרים: 

 .פרי ג'נומיק שונים 33-ו פרים נבחנים 01במהלך השנה 

 

 : הזרעות פרים נבחנים בשלוש הלוחות האחרונים4איור 

, 1122ללוח. יש לציין שלוח דצמבר  הזרעות 24,211 -עם כטחה בראש" יאיסר צועד "בב

את הזרעותיו  התחילרק  מיקסרמבין הארבעה המתוכננים לו.  ,פועל רק כמחצית החודש

הזרעות. פרי הג'נומיק, התחלפו כל  3,111 -ל 4,111בלוח זה. מרבית הפרים הזריעו בין 



 ,מפוזר בצורה טובה ,הזרעות לפר. השימוש בהם 1,211-לוח, וממוצע הזרעותיהם מגיע לכ

  .במבחנם הראשון ,בנות יותר 1.2-8פי  יהולכולם יה

 

תוצאות ספטמבר כבר התקבלו . מאוד לתוצאות טובות מתקדתמהשונות  פוריות השלוחות 

וההבדל בפרות )מבכירות ובוגרות( הוא גדול מאוד מול חודשי הקיץ, דאשתקד. הפרש של 

 .(2)איור  נקודות האחוז במבכירות ובבוגרות, בהתאמה 22.2 -ו 21.2

 

 1122-ו 1122ספטמבר, לפי השלוחות השונות בשנים -: פוריות ינואר2איור 



דחייה של האם אלו תנאי הממשק המשופרים? האם זו הגנטיקה? האם זו ה

 ? כולםבין  שפעת הגומליןהעגלות/מבכירות ל"הזרעות אביב" או ה

 

בשנים בהם הייתה עלייה של שיעורי  ,מדדי פוריות שוניםמספר להלן מעקב אחר 

 דר()נתונים מסיכומי ספר הע 1121-1122בהזרעה ראשונה: שנים  ,ההתעברות

 

 בשלוחות השונות 1122עד  1121: מדדי פוריות בין השנים 2טבלה 

 

 2102 2102 2102 2102 שנה

 בוג' מב' עגל' בוג' מב' עגל' בוג' מב' עגל' בוג' מב' עגל' שלוחה

 9265 5165 .26. 9269 5265 265. 9.61 5269 169. 2.62 9965 9.65 (1התעברות )הז'  %

 9.65 .26. .56. 9.69 565. .56. .956 565. 69.. .6.. .96. 569. מחזור ייחום רגיל %

 .2.6 2165 1569 2.65 1569 1562 .156 1569 .156 1565 1565 1565 מחזור ייחום כפול %

 .. 55 .156 .. 52 .156 .. 52 .156 .. 52 .156 ימיי מנוחהחודשיי/

 .6. 1261 1962 .6. 1261 1.61 .6. 1261 1.61 69. 1262 1.65 פסילות מזריע %

 1562 1261 .1.6 1561 1.69 1.69 1265 1.69 1162 1969 .1.6 .116 מחזורים מושרים %

 

לעלייה באחוזי ההתעברות  מצביעות על המשך המגמה 1122בינתיים, תוצאות שנת 

 1122מנובמבר . הממוצעים לאחוזי ההתעברות של ההזרעה הראשונה, להזרעה ראשונה

 לעגלות, מבכירות ובוגרות, בהתאמה.  88.2%-, ו41.8%, 24.8%הם:  1122 עד ספטמבר

 

 מהטבלה ניתן לסכם ש:

 %  ללא שינוי מהותי, בין השנים, לכל השלוחות –מחזור ייחום רגיל 

 %  בשנתיים האחרונות. יכול  עלייה קטנה בפרות,מגמת  –מחזור ייחום כפול

 חוסר ברגישות המערכת.להצביע על 

  י מהותיללא שינוי –ימיי מנוחה 

 %  וללא שינוי, בפרות ,מגמת ירידה בעגלות –פסילות מזריע 

 %  ללא שינויים מהותיים, אולם במגמת עלייה קטנה  –מחזורים מושרים

  בפרות.

           

: אחוז 2איור  

שומן, אחוז 

חלבון וק"ג חלב 

התקדמות  –

 לאורך השנים

 

 

 



ה "מאוזנת יותר". החלב ירד מעקב אחר רכיביי החלב, נראה שבשנים האחרונות, הפר

במקצת אולם הרכיבים עלו ובמיוחד השומן. ניתן לראות זאת בפרסומי ספר העדר של שנת 

 (2)איור  1122

 

 

 

 ומה בגנטיקה? 

 

 )מסיכומי  : אומדני הורשה לאחוז חלבון, אחוז שומן, אחוז פוריות בנות והישרדות7איור 

 ספר העדר(           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגמות דומות של אומדני ההורשה לאחוזי השומן, החלבון ופוריות הבנות. , מצביע על 7איור 

השנים האחרונות, גבוהה מאוד. גם אומדני ההורשה בפוריות  4-העלייה באחוז השומן, ב

 הבנות במגמת עלייה יפה. 

 

 מכל המשתמע מכך, ניתן לומר ש: 

 

השנים האחרונות  4-על השינוי החיובי שמתבצע ב אין לדעת את הנקודה העיקרית המשפיעה

השפעת הגומלין בין הגנטיקה, איזון הרכיבים של הפרה ותנאי ממשק  אולם זו כנראה

 טובים יותר כצינון וניהול ממשק הפוריות.

 



 

השנה הגשנו בקשה למחקר משותף עם המעבדה של פרופ' צביקה  – איכות הזרעניסיונות:  

 פקטור חישוב לצורך הדעיכה מדד ובחינת ביסוסשנושאו " רוט )הפקולטה לחקלאות(

 ". להזרעה הקשיות והכנת המיהול

 , הנמדד בתנועתם. פשרההקפאה וההה במהלךשל תאי הזרע  ההישרדות שעור -דעיכה 

 להשפיע יכול ,וההפשרה בהקפאה השימור תהליך במהלך ,הזרמה באיכות פגיעה או ירידה

 איכות את לקבוע נהוג ,בעולם ההזרעה מכוני ברוב. ותההתעבר ושעור ההפריה כושר על

 את לקבוע מנת על וזאת ,בזרמה התאים ולריכוז התאים לתנועתיות התייחסות תוך הזרמה

 . קשית בכל תאים מיליון 11עד  22 -כיהיו  ,תהליךה של שבסופו כך ,המיהול פקטור

 הנעים התאים למספר כי וומצאנ ,הפרוגרסיבית התנועה מדד את לאפיין הצלחנו, לאחרונה

 ההפריה שיעור על השפעה יש, הכולל התאים מספרל ולא, בקשית פרוגרסיבית

 תאי מספר כאשר ביותר הגבוהה היה ההתעברות שעור כי נמצאנמצא ש .וההתעברות

 הקשיות הכנת בשלבש ,ההנחה היא . תאים מיליון 3 -כ היה ,פרוגרסיבית שנעים ,הזרע

 לשיעור וגם הטרייה בזרמה פרוגרסיבית הנעים התאים יכוזלר, להתייחס יש להקפאה

 . ופר פר כל זרמת של הדעיכה

 

 : ש מניחים אנו בנוסף

 

 פר כל עבור דעיכהה שעוראת  להגדיר ניתן וכי פרים בין הדעיכה בשיעור שונות קיימת .2

 .ופר

 . הדעיכה ושעור פרוגרסיבית תנועה, הפרמטרים שני בין מתאם קיים .1

 השומן חומצות מפרופיל מושפעים הפרוגרסיבית התנועה גם כמו הדעיכה שעור .3

 .התא בממברנת
 

השנה התחלנו במציאת אוכלוסיות הקצה של הפרים שזרמתם מכילה תנועתיות פרוגרסיבית 
 מחקר זה מלווה טניה ומגבה אותה בעבודתה, רונית. ומדדי הדעיכה שלהם. ,גבוהה ונמוכה

  

סה"כ מנות  הקיימים ולפתח חדשים. חזק את השווקיםעיקר מאמצנו השנה היה ל  - יצוא

 מנות לרשות הפלסטינאית. 21,111-ועוד כ 11,111עמד על  1122זרע שיוצאו בשנת 

 

 מנות  2,111יטנאם, הצלחנו למכור י. בווווייטנאם, הודו, תאילנד: המזרח הרחוק

פרויקט  . מנות/שנה 51,111-היו מכירות של כ, בעבר שאליו, TH Milkזרמה לפרויקט 

 .שביעות רצון גבוהה מהגנטיקה הישראליתהמביעים , NutiFood – נוסף הוא גדול

מנות לפרויקט זה. רפת המשתמשת בזרמה  22,111אנו מכינים עוד  ,בימים אלו

מגיעה לתוצאות יפות מאוד,  ,Future Milkהישראלית, כבר מספר שנים רב, 

. Vinamilk –עם ענקית החלב מגעים . אנו גם בוממשיכה לקנות מאיתנו זרמה

 נוכל דרכה לחדור לשווקים נוספים. 1127תקוותנו שבשנת 

להודו ייצרנו את כל מנות הזרע המבוקשות ואנו עדיין ממתינים לניירת הווטרינרית  

 המיוחלת, לאישור הזרמה לחבל פאנג'ב. 

 תאילנד, אנו במגעים מתמשכים שעדיין לא מומשו לנייר מוסכם בין המדינותב

 עם כל אזרביג'אן, טג'קיסטאן, אוזבקיסטאן, קירגיסטאן, גיאורגיה – אסיה .

הארצות הללו יש מגעים וגם זרמה מיוצאת אליהם, מעת לעת. המנוף העיקרי לאזור 

גיאוגרפי זה היא רוסיה. בתקשורת ובמגעים איתנו, הכל נראה מבטיח, אולם כשזה 

אנו נמשיך מגעים מתמסמסים. סכמים אמיתיים, המגיע לניירות ווטרינריות ולה



"סטאן" ונמכור את הזרמה, טיפין, טיפין, בתקווה שיום -בקשרים עם כל ארצות ה

אחד, השוק המתעורר של רוסיה וארצות הלוויין שלה, ישנו את המדיניות הווטרינרית 

  הקשוחה שלהן.

  שנה שתי המדינות, קניה ואנגולה, מזמינות כל אתיופיה.  אנגולה,קניה,  –אפריקה

 בין משלוח אחד לשניים.

 

 

 1127מאחל לכולם, שנת פעילות מוצלחת בשנת 

 

 בברכה,

 יואל


