
חמ"מ פרהשם פרהמספר פרהשם משקשם ישוב
שם פר 

מומלץ
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מומלץ

תאריך 

המלטה

581486105/08/2018אוורסט2199874יפה אהודאביגדור

580696511/08/2018בליסטו870פולונסקי1608אור הנראור הנר

569977504/08/2018קבריולט1738994שות' אורובוטאורות

922275922/08/2018סגאן    6625790Gרפת צפון הגולןאורטל )צ.הגולן(

578982109/08/2018מגמן870סייר6605איילת השחראיילת השחר

922275902/08/2018סגאן    860Gהיידי6638איילת השחראיילת השחר

58421,05927/08/2018קרי ס.787שטוזה3929רפת מנוראילון

587591502/08/2018סקיפי790צרכן4047רפת מנוראילון

578982114/08/2018מגמן1,070צ דר3140רפת מנוראילון

792982908/08/2018פסטו836צללית3721רפת מנוראילון

58271,04425/08/2018יאגואר415819קרטיס  דניאמץ

580696530/08/2018בליסטו1,069צילה9557אפיקיםאפיקים

580696510/08/2018בליסטו8276851אפקאפק

798973006/08/2018שיזף791יוליה643ארזארז

580696514/08/2018בליסטו928תפנית4687אשדות יעקב מאוחאשדות יעקב מאוח

569977511/08/2018קבריולט902דוחה4871אשדות יעקב מאוחאשדות יעקב מאוח

581486124/08/2018אוורסט814אבירא4852אשדות יעקב מאוחאשדות יעקב מאוח

924087508/08/2018דרילר   454867Gקנטור מאירבאר טוביה

587591529/08/2018סקיפי840אמורה1559ב'ס כדוריבי'ס כדורי

792982918/08/2018פסטו844ריטה1710בית זרעבית זרע

569977520/08/2018קבריולט815פנינה3180בית יתירבית יתיר

578982123/08/2018מגמן34161,153משמר קמהבית קמה

580696508/08/2018בליסטו802אא828ריטן משהבצרון

924087503/08/2018דרילר   748819Gגבעת חיים אחודגבעת חיים אחוד

580696528/08/2018בליסטו5082840גבעת חיים מאוחדגבעת חיים מאוחד

587591527/08/2018סקיפי852דהלוקס7996גנוסרגנוסר

580696518/08/2018בליסטו51391,059הזורעהזורע

922275908/08/2018סגאן    4800813Gהזורעהזורע

5.10.2018 

 לכולם שלום,

השבוע שידכנו את העתודות שהמליטו בחודש אוגוסט. בהתאם להליך מתוכנן, אנו  - עתודות

. בכך אנו מצליחים השידוךימים טרם  50-ל 30משדכים, אחת לחודש, עתודות שהמליטו בין 

לשדך טרם ההזרעה הראשונה. השידוכים הללו נקלטים במערכת ספר העדר המעבירה 

 לטבלטים של המזריעים. ישירות

בשבוע הקרוב, הזרמות תחולקנה באתרים לפי רשימות מרוכזות הנמצאות בידיהם של רונית 

 באתרים למזריעים.יחולקו  ,ומוטי. הפתקאות הצהובות המוצמדות לכרטיס הפרה

שודכו  נקודות החמ"מ. לפרות אלו 1,153ועד  787עתודות מרמה של  74שודכו  ,עדה זוובו

רים שונים מארבעה סטטוסים שונים: נבחנים ישראלים, נבחנים בחו"ל, ג'נומיקים פ 14

 ישראלים, ג'נומיקים בחו"ל.

 ושודכו לפרים, מיון לפי שם ישוב 2018: עתודות שהמליטו בחודש אוגוסט 1טבלה 



חמ"מ פרהשם פרהמספר פרהשם משקשם ישוב
שם פר 

מומלץ

מספר פר 

מומלץ

חמ"מ פר 

מומלץ

תאריך 

המלטה

580696531/08/2018בליסטו825גאווין6035פ.ר.חחולית

924087530/08/2018דרילר   6224864Gחורשיםחורשים

587384302/08/2018ג'רוד ס861קלרה8231שות' מכבי-חנתוןחנתון

798973024/08/2018שיזף1,004שירה5064חצריםחצרים

798973010/08/2018שיזף63971,076רפת המפליםיונתן

569977531/08/2018קבריולט878אהרון946יזרעאליזרעאל

587591507/08/2018סקיפי859קצט258יזרעאליזרעאל

922275908/08/2018סגאן    969Gבלקן4345רפת העמקיפעת

922275901/08/2018סגאן    910Gחוקלאום9574רפת גל-ים אגש"חכפר גליקסון

578982127/08/2018מגמן911ימיה7931כפר גלעדיכפר גלעדי

587698716/08/2018טבסקו9571879כפר חיטיםכפר חיטים

922275912/08/2018סגאן    788Gהמהמר1604אגודת חלבאזכפר חסידים

578982118/08/2018מגמן6049805לביאלביא

569977505/08/2018קבריולט963מוריס3573לוטןלוטן

58421,05928/08/2018קרי ס.789סמיילי1414ר.מורן אגשח בעממורן

581486113/08/2018אוורסט1,040פלטיאל3766רפת מכון וולקנימכון וולקני

587591511/08/2018סקיפי826גרפילד9335מסילותמסילות

792982910/08/2018פסטו7066829מפלסיםמפלסים

58421,05905/08/2018קרי ס.855מוריניו840יוגב יעקבמרחביה מושב

581486107/08/2018אוורסט1,095אבו2369רפת גןנגבה

587384316/08/2018ג'רוד ס8002836נטורנטור

569977517/08/2018קבריולט834קובי1850פודור מנחםניר ישראל

58421,05905/08/2018קרי ס.5797794ניריםנירים

58421,05923/08/2018קרי ס.811חסוס4192סמרסמר

793666627/08/2018ארטיסט807ירוחם6414סעדסעד

587591507/08/2018סקיפי810דפדפת1822ג.י.מ. תעשיות בעין אילה

580696505/08/2018בליסטו1744856עין שמרעין שמר

792982909/08/2018פסטו3281,059האחים שמואליצפורי

569977523/08/2018קבריולט825ברה6484קבוצת שילרקבוצת שילר

58271,04408/08/2018יאגואר1,024עוזה2382קליהקליה

922275913/08/2018סגאן    1164790Gקשת-קצירקשת

587384317/08/2018ג'רוד ס4993808ראש צוריםראש צורים

924087519/08/2018דרילר   833Gמורית11485שותפות רןרביבים

58421,05918/08/2018קרי ס.879אודיה11519שותפות רןרביבים

58271,04426/08/2018יאגואר810קלי11589שותפות רןרביבים

792982917/08/2018פסטו907ראיסה10994שותפות רןרביבים

587384325/08/2018ג'רוד ס1921838רפת גליל מערבירגבה

793666612/08/2018ארטיסט99211,089רפת גליל מערבירגבה

587384319/08/2018ג'רוד ס9936821רפת גליל מערבירגבה

587384312/08/2018ג'רוד ס1041807רפת גליל מערבירגבה

587384304/08/2018ג'רוד ס901זיוה7767רמת הכובשרמת הכובש

587384330/08/2018ג'רוד ס834גילי6916שער הגולןשער הגולן

578982101/08/2018מגמן807יונית7086שער הגולןשער הגולן

578982123/08/2018מגמן9284854רפת חותםתימורים

587384315/08/2018ג'רוד ס9338869רפת חותםתימורים

587698723/08/2018טבסקו959אורית1325שירן אריהתל עדשים

 1המשך טבלה 



נתונים גנטייםשם אב אםשם אבשם פרמספר פר

פרות 

מומלצות 

בוועדה

פרות 

מומלצות 

מצטבר

חמ''מ

716775נבחן בארץפלנטרובוסטקבריולט15699

59829נבחן בארץסופוןפטרושהפסטו27929

27666נבחן בארץג'סטיסארגמןארטיסט37936

325730נבחן בארץדוגיתש.סנטנהשיזף47989

962965נבחן חולווטסוןבוקםבליסטו55806

930843נבחן חולפלנטסודןג'רוד ס65873

29987נבחן חולבוקםקריטבסקו75876

89222G    720759גנומיק ישראליסופוןסופרשוטסגאן

99240G   415875גנומיק ישראלימסקולדסטדרילר

105789G    744821גנומיק חולמסימונטרוסמגמן

115814G 438861גנומיק חולמורגןיודראוורסט

125827G  3191,044גנומיק חולמוגולג'וסופריאגואר

135842G   .6241,059גנומיק חולסופרסיירג'דיקרי ס
145875G   637915גנומיק חולרוביקוןג'אטסקיפי

חית. הפרים ששודכו לעתודות. זו תמונת מצב, הנכונה רק לוועדה הנוכ 14רשומים  2בטבלה 

 שימו לב לכמות המצטברת לכל פר ואשר תשפיע על הפעלתו גם בוועדה הבאה. 

לכאורה הרבה,  , הוא כבר לא ישודך.בוועדה הבאה פרות. 62-שודך כבר לבליסטו לדוגמא: 

ספיגות  נןיש ,לצערנו, לא כל ההמלצות מתממשות. בנוסףשאולם יש לקחת בחשבון, 

כרים. זה פר נבחן בישראל שהוועדה מבקשת ז הם 50%-והפלות, וכמובן שבסוף, רק כ

 בנים.  10עד  8-שיהיו לו מספר עגלים רב, ברמות הגבוהות ביותר, לבחירה סופית של כ

. מאמצים רבים מושקעים במציאת הפעם, ההכוונה לעתודות אלו, היו בעיקר זרמות חו"ל

פרים נבחנים מחו"ל אשר יהיו מתאימים לרמות גבוהות של העתודות. המציאות בחו"ל, 

הם פרי ג'נומיק. פרים אלו לאחר מספר  ,שמרבית הפרים שאפשר לקבל מהם זרמה

חודשים, מוחלפים בפרים אחרים והם לא נשארים בחיים. בהיותם בגיל שבנותיהם נותנות 

 והם הופכים להיות נבחנים, מועטים מאוד נשארים בחיים.  את חלבן

בעבר, פרים שהיו נבחנים בחו"ל, והמשיכו להזריע פרות רבות,  –זמנים עוברים ומתחלפים 

וכאשר הגיעו ארצה,  90%זרמתם הייתה זמינה. מהימנותם בחו"ל הייתה בסביבות ה

 .70%-מהימנותם ירדה לסביבות ה

בר לא זמינים, ואנו רוכשים זרמות פרי ג'נומיק שמהימנותם בחו"ל כיום, פרים אלו, ברובם כ

 . 50%-ואצלנו הם יורדים לכ ,70%-היא בסביבות ה

 מכאן, הפיזור הגדול יותר של פרי הג'נומיק, בוועדה זו ובוועדות האחרות.

 2018העתודות של המלטות אוגוסט  74: פרים לשידוך 2טבלה 

. רצוי להיזהר בשימוש יתר של פרי ם המוביליםבמציאות הישראלית, הפרים הנבחנים ה

ג'נומיק ישראלים או מחו"ל שמהימנותם נמוכה. וכשמשתמשים בפרי הג'נומיק, רצוי לפזרם 

 במידה רבה.

 בברכה שבת שלום,

   יואל


