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 לכולם שלום,

 מתוך מטרה למסד הוועדהשל  העל פעילותהשבוע התקיים דיון  – ועדת מעניינים מומלצים

 ות שהוסברו והגיעו לאישור חיובי.במסגרת מסודרת. להלן הנקוד התוא

 כללי:

הוועדה ממליצה  טיפוח. - ועדת מעניינים מומלצים הינה ועדת משנה של וועדת ספר העדר

על הזרעת עתודות, מסמנת הריונות מעניינים ודנה בנתוני העגלים שנולדו. כלל הנתונים 

דני הורשה לפי ממוצע הקיימים בדיווחי ספר העדר מוגשים לוועדה על בסיס ניתוח של אומ

 פעמים בשנה.  5-6הורים, ג'נומיק והריונות נוספים לאב העגל. הוועדה מתכנסת 

 

 : מטרת הוועדה

לאשר לשיאון, רכישת עגלים ג'נומים המתאימים ביותר לטיפוח הישראלי בהתאם למדיניות 

 ספר עדר.-הנקבעת בוועדת טיפוח

 

 הרכב הוועדה:  

רת שיאון על בסיס בכב הוועדה הנו בסמכות ואחריות חהר .משתתפים 14הוועדה תמנה 

 המבנה הבא : 

 נציגים: מדריכי שטח 3 – ספר העדר

 נציגים: מנהל מקצועי, מדריך שטח, מזריע 3 – שיאון

 4דירקטורים חברי הוועדה המקצועית של שיאון )כולם רפתנים( +  3נציגים:   7 – רפתנים

 בוועדה.רפתנים שיבחרו ע"י חברי הדירקטוריון 

 מדריך שטח 1 – שה"מ

 

מתוך חברי ועדת ספר העדר )חברים המגיעים נציגי רפתנים  2יבחרו עוד  – עתודה

להחלפה של חברים קבועים שאינם עומדים  ומשתתפים בישיבות הוועדה ומגלים עניין(

 בקריטריונים של השתתפות בישיבות 

 

 קריטריונים להשתתפות:

 נציגים בעלי זיקה לטיפוח וגנטיקה 

 חובת השתתפות פעילה חלה על כל חברי הועדה 

 ישיבות. חסר  של שתים עד שלוש ישיבות ההגעה לברצף  דחובת הנוכחות תימד
 .ברצף, יוחלף עם נציג מהעתודה

 

ההמלצות של ועדת מעניינים מומלצים היא חובת כלל המערכת. לצורך כך ביצוע  –עתודות 

להלן מספר שינויים שנערכו  אנו משפרים את הדיווחים ואת המעקב אחר ביצוע ההמלצות.

 בעת האחרונה, בתקווה לשיפור ביצוע ההמלצות בשטח:

, על חודשים 3-אחת לכ המלצנו ,בעבר – העתודותלהמלצה להזרעת מעבר חודשי  .1

 .המלצות להןוביצענו  העתודות שהמליטו בפרק זמן זה, כלל 
בפרק  נמליץ על העתודות שהמליטוונעבור  אחת לחודשהשינוי הוא בפרק הזמן. 

  זמן זה.

)צפון/דרום( ובה זרמות  רשימה אזורית ונפקת אחת לחודש – רשימה אזורית .2

. רשימה ראשונה שכזו, חולקה הפרים המיועדים להזרעת העתודות, לפי אזורי מזריע

 .2017שהמליטו בדצמבר  ,ובה המלצות לעתודות ,לפני שבוע ,לצפון/דרום



אתר תהייה רשימה ובה כלל העתודות המומלצות לאותו החודש, בכל  – פרסום .3

 הנפקתתאריך רישום למחולקות לפי אזורי מזריע/משקים. ברשימה, טור מיוחד 

 .הזרמה למזריע
זרמת יבוא  נהשבעבורם תוכנ ,למזריעים חודשיים במקביל, יינון יעביר מסרונים

במיכל  ים, נמצאלעתודות יםהמתוכננ של פרים מקומיים, . זרמותלעתודות באזורם

 ואין צורך לפרסמם במסרון. ,המזריע

רונית יקבלו רשימת פרים שזרמתם לא תהייה בלוח ומוטי  – בהחלפת לוחות הפרים .4

שאר במיכל יבות להי, אולם יש להשאירם לעתודות. זרמות אלו, חיהעתידי הפרים

 המזריע.
ההזרעות מגיע בצורה דיגיטלית לידיעת המזריע, טרם בואו תכנון  –דף למזריע  .5

מתקשר בזמן(. במקביל, ישנו תדפיס של "דף למזריע" למשק )במידה והרפתן 

 ,המפרט את ההזרעות, ובתוכן הזרעת העתודות. בגירסה החדשה של "נועה/נטע"

ת העתודה ברפת. ושידוכי פרות בהמלצות ועדת מעניינים מומלצים, מושתלות ישיר

. הוא נמוך מאודיחסית,  .צורה ידניתבשטח, יכול להתבצע בשינוי של ההמלצה 

ומבצעים אותה גם  ,מרבית המשקים מקבלים את המלצת וועדת מעניינים מומלצים

 ברישומים. 
 ברמת שיאון ,למספר חודשים אפרסם את ביצוע ההמלצותאחת  – סקירות שבועיות .6

ת בפרות לכל מזריע, את ביצוע ההמלצו בצורה פרטנית אשלחבמקביל  (.1)איור 

  . (2)טבלה  העתודה באזורו
בשלבי סיום לפרסום מסך מיוחד לעתודות בטבלט האישי של כל אנו  –מסך עתודות  .7

כנון והביצוע של המזריע להמלצות מזריע. במסך זה יהיה מעקב פרטני על הת

 הוועדה.
לחלוקת זרמת יבוא לעתודות, חייבת להיות גם המודעות  –מזריעים מחליפים  .8

זרמות המתוכננות  100כל שללמזריעים המחליפים. אנו בשלבים של תכנון 

מהן למחליפים. לראיה: המשלוח הבא של זרמות יבוא )זרמות  20לעתודות, יחולקו 

 מחליפים.למנות מכל פר, יחולקו  20 -שממוינות שאינן לעתודות( מתוכנן כבר 

לביצוע ההמלצות, אולם אין עלינו  ,שלעיתים נמצאים ברמת השטח ,אנו מודעים לקשיים

 עלינו לזכור שההמלצות של היום הם העגלים של מחר.. לוותר. עלינו להשתפר כל הזמן

השיקולים ברמה הארצית, הם לעיתים שונים מהשיקולים ברמת הרפת הפרטנית. מרבית 

, ואנו צריכים לדאוג שהזרמה המיועדת תהיה בזמן זמינה את ההמלצות הרפתנים מבצעים

 להזרעה.

 2017צמבר ד-להלן סיכום הזרעת העתודות שהמליטו בחודשים יוני

 2017דצמבר  –ביצוע ההמלצות בחודשים יוני  : 1איור 

 

 

 

 

 

 

 



מזריעפר מזריעתאריךמס'1234

2צביקה וינברויטארמני328/12/2017ארמניארמניארמניארמני199478330/08/2017גזרגזר

4אורי זגוריסלוקי417/12/2017סלוקיאיסראוורסטאוורסטאוורסט39379120/09/2018זנדני אבנרינון

3אורי זגוריסוג'י124/01/2018סוג'יסוג'י163382506/10/2017רוטמן משהכפר שמואל

2סוג'י181683726/12/2017מגדל עוזמגדל עוז

2אורי זגורירוסריו115/01/2018רוסריורוסריו57178713/10/2017ניסים אברהםעזריה

3אורי זגורירוסריו119/01/2018רוסריורוסריו45577115/10/2017ניסים אברהםעזריה

3הגר106782314/12/2017רפת יהודהצרעה

3הגר86781931/12/2017רפת יהודהצרעה

3אורי זגוריסמנוק415/01/2018סמנוקסמנוקסמנוקסמנוקסמנוק78578625/07/2017רפת יהודהצרעה

3ספקטור101378623/09/2017רפת יהודהצרעה

2סוג'י138076505/12/2017רפת יהודהצרעה

3אורי זגורידוץ117/01/2018דוץפוטין80973419/10/2017רפת יהודהצרעה

3בורלון65058214/11/2017רפת יהודהצרעה

2אייבר537892523/12/2017ראש צוריםראש צורים

3אייבר518178722/12/2017ראש צוריםראש צורים

5אורי זגוריסיטבון111/02/2018סיטבוןאייפק488567021/11/2017ראש צוריםראש צורים

הזרעה אחרונההזרעה
תחלובה הערותפר מומלץת. המלטהא"ה חמ"מספר עדרמשקישוב

6 הזרעות 

מ- 8 

עתודות 

שהוזרעו 

היו לפי 

ההמלצות. 
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ביצוע 

ההמלצות 
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שטרם 

בוצעו
טרם הוזרעה
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טרם הוזרעה

טרם הוזרעה

טרם הוזרעה

טרם הוזרעה

טרם הוזרעה

הזרעה בפר " 62.8%לה התקדמות טובה בביצוע ההמלצות. בפרסום הקודם, עמדנו על ח

עלייה בהזרעה של "פר אחר". גם .  לעומת זאת, הייתה 68% -ל עלינו אילו כעת,ו שהומלץ"

  "טרם הוזרעו".-מכל אלו, כמובן שהייתה ירידה ברמת העתודות ש. 15%-ל 11% -מ

דצמבר  –ים יוני פרות שהומלצו בחודשת ורשימ ,במשך השבוע הקרוב, יהיו בתאי המזריעים

 :. להלן דוגמא לרשימה של אזור מזריע 2017

 )מיון ישוב, אומדני חמ"מ( עת עתודות באזור מזריער: מעקב ביצוע המלצות להז1טבלה 

 

 מנות זרע  3ההזרעות הראשונות. לפי התכנון,  4אנו עוקבים אחר  - מעקב הזרעות

רק מהזרעה  ,המלצה הנכונהב ,ניתנות להזרעת עתודה. לעיתים, החלו את ההזרעה

 . לוי בזמינות מנת הזרע שהגיעה למיכל המזריע(תעל פי רוב, ) 3או  2

 זרמה. בהזרעה זו, נוסף גם הוההזרעה, תאריך מספר  – תיעוד ההזרעה האחרונה

 שם המזריע שביצע אותה.

 התחלובה של העתודה המוזרעתמספר  – תחלובה 

 זרעות שדנה בה ,גישה האחרונה, עתודות שהומלצו בפכלל ךבדר – טרם הוזרעה

שהזרמה המיועדת  ,וודא. חובת המזריע ללאחר ההמלטה ימים 60 עד ,מתוכננות

 נמצאת אכן במיכל שלו.  ,לעתודה זו

 עד כאן טיפוח,

 עוד שתי הודעות:

 לפגישה שעיקרה נושא  ,בנחשוניםלפברואר,  27-הביום שלישי  ,יםהשבוע נפגש

 כל יום. משתמשים בו. נושא חשוב שכולנו השירות

  מחכים לתמונות כבכל שנה, חמישי/שישי הבאים עלינו לטובה.  –פורים בפתח

 התחפושות שלכם בזמן העבודה. צחוק ובדיחות הדעת, תמיד מוסיפים קצת...

 שבת שלום,

  יואל


