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 לכולם שלום,

 2102יו דומים לתחילת שנת ה .210הראשונים של שנת החודשיים  – כמות הזרעות

היתרון  רעות ראשונות0הז 01נאמד רק על  2102-ל .210בין שנת וההפרש המצטבר 

בינואר "נמחק" בפברואר0 בחודשים מרץ, בואכה לאפריל, תהייה עלייה בהזרעות הראשונות, 

 בכניסתן של העגלות להזרעה ראשונה0

 , לפי חודשי השנה.210 -ו 2102: הזרעות ראשונות בשנים 0 איור

פוריות ז" על הומעלה0 הזרעות אלו, הן הסנונית הראשונה ל"רמ 2לא כך המצב בהזרעות 

 1,111-נרשמה ירידה מצטברת של כ0 חודשים 1-4 באותם חודשים0 נתון זה נדע רק עוד

0 2102מהוצאת הפרות של סוף שנת גם מושפעים 0 חודשים אלו משתיים ומעלה הזרעות

יציאת הפרות מושפעת רבות מפרסום מדיניות המכסות לשנה הקרובה0 למרות כל זאת, יש 

 מגמת עלייה לאור הגדלת המכסות הלאומית0לציין שסה"כ, העדר הישראלי נמצא ב

 , לפי חודשי השנה.210 עד 2102בשנים  שתיים ומעלה,הזרעות : 2איור 



בחודשי הסתיו הייתה פוריות טובה יותר, בשנה הנוכחית מול קודמתה0  עגלות: –פוריות 

-בחודש האחרון, הפער הצטמצם ולמעשה, בשנתיים האחרונות, שיעוריי ההתעברות היו כ

סכם את כלל נכשבחודש הבא,  0(1)איור  ההזרעות לבכל %.6-בהזרעה ראשונה וכ 26%

ר כעת, אפשר לומר אולם כב, נראה את שיעור ההתעברות הממוצע השנתי, 2102שנת 

 מול ביצועי השנה הקודמת0 נקודות האחוז 0-שהממוצע השנתי השתפר בכ

 2106-02בעגלות, לפי חודשים, בשנים תעברות הה יי: שיעור1איור 

 

-0 עונת הקיץנובמברבהגדול שהחל בחודש אוגוסט, ממשיך גם החיובי השינוי  ת:מבכירו

מול שנה קודמת, הזכורה בעומסי חום גבוהים  ,בשנה זו ,כירותבסתיו היטיבה עם המ

ברות טובים, נמוכים, בחודשי הקיץ, לשיעורי התעההתעברות ההיציאה משיעורי  במיוחד0

0 מכל השלוחות, המבכירות הן השלוחה שהייתה עם 4בחודשי החורף נצפית באיור 

0 השינוי החיובי הזה מושפע בעיקרו 2106לעומת  2102הביצועים הטובים ביותר בשנת 

 משינויים סביבתיים וממשקיים0 

 2106-02 , לפי חודשים, בשניםמבכירותבהתעברות ה יישיעור: 4איור 



 21020בשנת  לפי חודשי השנה ,למבכירות ראשונותמתארת את מספר ההזרעות ה 0טבלה 

-ת המבכירות לחודשים פברואראת הזרע הרפת הישראלית "מכוונת"בברור ש תראולניתן 

יוני )המלטות -אפריל( כשהריכוז המשמעותי יותר הם החודשים אפריל-יולי )המלטות נובמבר

, קיץ/חורףפרס/קנס לחלב מדיניות התשלום של ממרץ(0 המגמה הזו מושפעת -ינואר

הזרעת העגלות לצד זו הבהתאמה0 המבכירות, כשלוחה המתמידה ברפת, תומכת במדיניות 

 הזזת החלב לקיץ0להעיקרי שהיא הבסיס 

 , לפי חודשים2102: הזרעות ראשונות למבכירות, בשנת 0טבלה 

 נוב' 'אוק ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' 'ינו חודש

 50515 50217 50491 50799 ,2051 ,,209 50221 20145 509,5 504,1 502,1 הזרעות

  

 0 , בשל גילהזאת בעיקר ולסיכונים בריאותיים ושלוחה זו מושפעת יותר מעומסי חום  :בוגרות

, היו דומים, כפי 2102 -ל 2106למרות זאת, ההבדלים בשיעוריי ההתעברות בין השנים 

סתיו היטיבו השנה עם הבוגרות0 בנובמבר, -, חודשי הקיץשנצפו בשלוחת המבכירות0 גם כאן

קיימת מגמת ובכלל ההזרעות(, אולם  0נקודות האחוז )בהזרעה  6-עדיין יש יתרון של כ

 בחודש זה מול מגבילו אשתקד0 צמצום פערים""

 2106-02 , לפי חודשים, בשניםבוגרותבהתעברות ה יי: שיעור6איור  

 

 הטבעי הינו עדיפות לכמות הזכרים הנולדים היחס  – יחס זכרים נקבות

 הדעה:הרחבת  , במסגרתציטטות ממחקרים שוניםלהלן 

 זכרים בין היחס את לתאר כדי מינים יחס במושג משתמשים וחוקרים דמוגרפים, ביולוגים"

 המתרבים החיים בעלי כל כמעט אצל למה0 ההתעברות בזמן אפילו או הלידה ברגע ונקבות

? נקבות יותר או זכרים יותר יהיו שלא למה? 0:0 להיות קרוב המינים יחס, מינית בצורה

 כדי גברים של קטן מספר מספיק הרי כי נקבות יותר יהיו שלא למה, השאלה נשאלת במיוחד



טחי שהשפעות סביבתיות רבות, שחוקרים בב נעוצה לכך התשובה 0הנקבות כל את לספק

  "התשובות0 ולא על כולן ניתן לענות0מנסים לתת את האבולוציה, דמוגרפיה, פסיכולוגיה 

 יותר המקרים ברוב נולדים, לאוכולוסיה או לתרבות קשר בלי גורף באופן, אדם בני אצל"

 מסוים בשלב(0 ובתקופה במקום תלוי) בנות 011 כל על בנים 012-016 בין, מבנות בנים

 שהגברים לאחר נעשה הזה ההיפוך במפתיע לא0 מגברים נשים יותר ויש מתהפך הזה היחס

 במותם שמאופיינות שנים, הגברית מינית התוך בתחרות שיא שנות, בערך 21 לגיל מגיעים

(0 ומחלות מתאונות וגם, אחרים גברים מצד כזו בעיקר, מאלימות כתוצאה) רבים גברים של

  "0עצום הבדל, נשים 011 כל על גברים 1. רק ישנם ומעלה 26 בגילאים

 המינים בין ביחס ששינויים מראים מחקרים ?מופר המצוין למעלה האיזוןמתי ולמה "

0 גברים בעיקר, אנשים הרבה נהרגים שבהן מלחמות לאחר קרובות לעיתים מתרחשים

 שנלחמו במדינות שנולדו הבנים במספר עלייה חלה, הראשונה העולם מלחמת אחרי למשל

 הזה ביחס שינוי חל לא, זאת לעומת0 ובריטניה צרפת, אוסטריה, גרמניה כמו במלחמה

 מלחמת לאחר0 ושבדיה נורבגיה, דנמרק, ספרד כמו במלחמה השתתפו שלא במדינות

 יותר גדולים בשיעורים) מבנות בנים יותר הולידו המפורסמים "םבו הבייבי", השנייה העולם

 לנשים גורמת האבולוציה האם(0 יותר קצת גדולים כאמור ככה שגם הרגילים מהשיעורים

 המנגנון עובד בדיוק איך? בגברים מחסור שיש מהסביבה קולטות שהן בגלל בנים יותר ללדת

 "0משקרות לא הסטטיסטיקות אבל תשובה עדיין עליהן שאין שאלות אלו? הזה

 שונים0 פרסומים של חוקרים לקט הרחבתי קצת מעד כאן, 

  קורה בפרות ישראל?ומה 

לא פעם ולא פעמיים אנו שומעים את הטענה שנולדים כמות גדולה של זכרים, בעוד שהרפתן 

שראל ובכלל העולם, הן חיות ביהחלב  פרותעלינו לזכור ש מעדיף את לידת הנקבות0

במהלך האבולציוני, הדאגה לרווחת החיה והשמירה על הסביבה התומכת היא מבויתות, ש

יותר מזה, במשק  0מתמשכת )למרות כלל הפרסומים על פרט זה או אחר(חיובית מגמה 

עדיין האינטנסיבי המתרבה בעולם, לשינויים הסביבתיים השפעה קטנה יותר0 למרות זאת, 

 ב: שינוייםקיימים 

  םאקלי 
  התזונ 
  מים 
  מיהולו והקפאתו-קבלת הזרע 
  גורמים גנטים 
  מתמשכותאו עקות מזדמנות  

 

בלידת  יחס המינים , יכולים אולי להשפיע עלי(כתבת)ואולי אחרים שלא  להכל א

ברפת0 במידה ונוציא את הגורם של זרמה ממוינת, המשנה במכוון ולחלוטין  ות:עגליםהעגל

הם מינימלים, ובטוח לא  ,, הרי השינויים בעשור האחרוןנקבותל זכריםאת המאזן בין 

  מובהקים0

0 מגמה לכאן או לכאןאין 0 מינימלייםניתן לראות שהשינויים בכלל האוכלוסייה, הם  2טבלה ב

של  אוכלוסייה גדולהבניתוח גם כאן, כפי שנכתב למעלה, יחס לידת הזכרים הוא בעדיפות: 



 נקודות האחוז בלידת העגלים 006פרש של יה ההבממוצע,  -לידות  24.,10. – פרות

 לעומת העגלות0 

0 2106-ו 2101היו בשנים  ,עגליםהלשיעור לידת גבוהים יותר הששני "הפיקים"  ראותניתן ל

עומסי חום מתמשכים וגדולים יותר בבשנים אלו, כפי שתועד ונרשם, רפת ישראל התמודדה 

שאר יסביר להניח שזה יהאם זו הסיבה? כיוון שהממצא אינו מובהק, לעומת שנים אחרות0 

  רק כסברה ולא יותר מכך0

של המלטות זכרים, לעומת  יםגבוה יםרפתנים, שבמשך השנה צופים בשיעור: המסר הכללי

לאורך זמן ובמספרים גדולים יותר, להתאזר בסבלנות0  רצוינקבות00000בשלב זה, 

  0"משקרות לא הסטטיסטיקותהסטטיסטיקה תתאזן, והנקבות תגענה000כי "

לאורך זמן ארוך, ובמספרים גדולים, יחס זכרים:נקבות הוא במידה וברפת מסוימת, אולם, 

 גבוה, רצוי לבחון לעומק את אחת מהסיבות שמניתי למעלה0

 .210עד  2101בין השנים  ,: שיעור לידת הזכרים בכלל הרפת הישראלית2טבלה 
 (220-292 הריון ימי ,בלבד יחיד המלטות)

              

 שנה
מספר  

 המלטות 

ימי הריון 
ממוצעים לכלל 

 ההמלטות

אחוז 
 זכרים

הפרש ימי הריון 
בין וולד זכרי 

 לנקבי

2010 94,890 276.3 52.0% 1.3 

2011 100,090 276.6 51.5% 1.1 

2012 100,942 276.2 51.3% 1.1 

2013 102,193 276.4 51.3% 1.1 

2014 108,669 276.2 51.1% 1.1 

2015 104,208 276.1 51.9% 1.2 

2016 106,907 276.0 51.7% 1.3 

2017 13,865 276.3 51.4% 1.3 

 1.2 51.5% 276.3 731,764 סה"כ וממוצע
 (מנתוני ספר העדר, באדיבות א0 עזרא)

 קודש...כתובי החול לדברי המ

יפה אור יתלאחר תיאור בניית המשכן, מגיע תור הנוכחים במשכן0  – פרשת תצוהוהשבוע, 

ברומו של עולם0 היה מסר ולצבע שלו לבוש סוג הלכבר אז  – ל הצבעים בלבוש הכוהניםלשל

בא ללמד אותנו שאנו חיים בסביבה ההתמדה0  מסמל את - וכמובן, נר התמיד במשכן

כנראה שגם יחס זכרים:נקבות הוא עוגן שלאורך 0 םיש בחיים עוגני זאת,משתנה, ולמרות 

 זמן, אינו משתנה00000

 שבוע טוב, יואל

 

יום -נדחה בשבוע ללמרץ,  06-המקצועי שהיה אמור להיות ביום רביעי ההכנס –* השבוע 

ר לבון; ד" –0 על הפרק: הסככה המרחבית באותו המקום ובאותה השעה למרץ. 22-רביעי ה

 ד"ר שיפמן0 –ומעשה מחקר  –עוברים בישראל 


