
27.11.2020 

. אנו 2020, עתודות שהמליטו בחודשים אוגוסט וספטמבר 143-השבוע המלצנו ל –טיפוח 

לפי חודשי ההמלטה. הפעם התעכבנו, וזאת בשל מבחן  ,מקפידים לתת המלצות חודשיות

הפרים, שתמיד משנה את החמ"מ והעתודות המוצעות לישיבה, לפי הערכים החדשים שלהן. 

 "נובמבר )מועדי מבחני הפרים בישראל(. "המחירום בשנה: מרץ, יולי, פעמי 3עיקוב זה, חל 

 טרם קבלת ההחלטה.  ,כבר החלו את הזרעותיהן ,שמספר עתודות, הוא לכך

משקפת את כמות ההמלצות שהייתה בוועדה ואת סטטוס הפר. משקל רב ניתן  1טבלה 

 לגנטיקה חיצונית.  ,במתן הזדמנויות רבות יותר

 מלצות נבחנים וג'נומיקים בוועדה, לפי מקור הזרמה: מספר ה1טבלה 

  

 -מס' המלצות 
 חו"להמקור מ

 -מס' המלצות 
 ישראלהמקור מ

 סה"כ

 53 24 29 נבחנים

 90 44 46 ג'נומיקים

 143 68 75 סה"כ

 

 למה נותנים משקל רב יותר לגנטיקה חיצונית?

בחן פרים חדש. בסקירת הגנטיקה המקומית היא טובה מאוד, והוכחות לכך ניתנות בכל מ

, מסויםלוח הפרים הבא, יינתן פרק בנושא זה. עתודה שמקבלת המלצת מערכת על פר 

, תקבל הזרעה של פר מקומי באיכות גנטית ולמזריע, מכל סיבה שהיא, חסרה הזרמה הזו

 הטיפוח נקבע בפועל,העתודות,  המלצותלמרות המחשבה וההוראה לגבוהה. כך יוצא, ש

יצוע. לאורך שנים, הביצוע, נוטה לטובת הזרמה המקומית )זמינה וקיימת כל הבלאור יותר 

הזמן(. בעת האחרונה, המשמעת של ביצוע ההמלצות משתפרת. בנוסף, נתוניי הפרים 

רצוי שנפזר וניתן הזדמנות . לאור זאת, המגיעים מחו"ל, משתנים רבות עד למבחן בישראל

פרים שגם  ,הם יהיה טוב, או שנמצא לעיתיםליותר פרי חו"ל, מתוך כוונה שהממוצע של

 (.   קבריולט, בליסטומבחנם בישראל יוצא טוב )

שקפת שמית את הפיזור הרב של הפרים בוועדה האחרונה ואת מקור הזרמה. אנו מ 2טבלה 

 30% -ת של הפר. ואמנם, הוועדה קבעה רק כומתחשבים רבות בכמות ההמלצות המצטבר

צטברו לאורך הוועדות השונות. הטיפוח אינו נקודתי, אלא מכלל ההמלצות של הפרים שה

 נמשך לאורך ציר הזמן.

, ובפועל, מסוימיםלעיתים קרובות אנו מתכננים משקל רב יותר לאחוזי המלצה בפרים 

המערכת מוצאת אחוז קטן מאוד של שידוכים לאותו הפר מהעתודות המוצעות. הנקודות 

 המשפיעות ביותר הם:

 ילן היוחסין של הפר א - קרבה בשארותX .אילן היוחסין של הפרה 

 של הפר המומלץ  רכיביי סףX  ערכים קיצוניים לתכונות בפרים  –העתודה המומלצת

מסוימות, בעיקר רכיבים, מתקשים מאוד בשידוכיי הוועדה. דוגמא בולטת לכך הם 

שני פרים בעלי ערכיי חמ"מ גבוהים מאוד, אולם מתקשים  – לדרמןוטבסקו 

 (.לדרמן( ותכונות משנה, בעיקר סת"ס )טבסקוכים בשל רכיבים )בשידו

 הגם שאינו באינדקס הטיפוח שלנו, מקבל משקל חזק מאוד בזמן  – שיפוט גופני

 השידוכים ואיסוף העגלים.



 מספר המלצות בוועדה וסה"כ, לפי פרים וסטטוס הפר: 2טבלה 

 

   23.11.2020 תאריך וועדה:    

  
 חודשי המלטה:  

ספטמבר -וסטאוג
2020 

  

  
   143 מס' המלצות בוועדה:  

  
   685 ממוצע חמ"מ עתודה:  

          

 סטטוס פר שם פר מס' פר
מס' פרות 

לפר מומלצות 
 בוועדה

 מס' פרות מומלצות
 סה"כ - לפר

 27 18 נבחן חו"ל פליוול 5812

 16 5 נבחן חו"ל טופשוט 5987

 57 4 נבחן חו"ל ספקטור 5849

 40 2 נבחן חו"ל טבסקו 5876

 28 14 נבחן בארץ אייסמן 9145

 13 7 נבחן בארץ סטז'ר 9078

 33 3 נבחן בארץ לדרמן 9107

 60 20 ג'נומיק חו"ל סינק 5984

 39 10 ג'נומיק חו"ל פרינגל 5992

 70 7 ג'נומיק חו"ל מונדנס 5993

 27 6 ג'נומיק חו"ל בילי 5986

 9 3 ג'נומיק חו"ל אלטקבוט 5991

 13 13 ג'נומיק בארץ בלאר 9362

 20 13 ג'נומיק בארץ שיראל 9378

 9 9 ג'נומיק בארץ בירו 9361

 7 7 ג'נומיק בארץ אלישע 9356

 2 2 ג'נומיק בארץ ראג' 9376

  

 470 143 סה"כ

% המלצות בוועדה 
מסה"כ המלצות 

 לפריי הוועדה
30%   

 

-המלצות שהן כ 78 -ל שודכו ביחד ושיראלסינק, פליוול, אייסמן בלאר  –חמישה פרים 

 תלויות בשלושת הגורמים שנכתבו מקודם.  ,מכלל השידוכים. הסיבות בעיקרן 55%

 

הנכנסים  ,עגלים בשנתון לידה 40מערכת הטיפוח צריכה לעמוד ביעד של  אישור עגלים:

עגלים,  לשיאון ונותנים זרמה. לצורך כך, אנו מקיימים מערכת ענפה של שידוכים, איסוף



-בדיקות גנטיות ואישור עגלים שעברו בחינת סמנים גנטים שלהם. המערכת שואפת לרכוש כ

משנה לשנה, אנו גדלים בהיקפים  עגלים לשנתון. 40-עגלים בשנה, שמתוכם יאושרו כ 400

בעיית קליטה של עגלים באתר היונקייה שלנו  השל רכישת עגלים, עד לידיי כך, שנוצר

מאוחד  אנו לקראת סיום ההכנה של אתרשינויי החלטה, ו ך כך, ביצענוהנמצא בגבע. לצור

תאריך היעד  .העגלים הצעירים מהמשקים וגידולם עד שנה שיקלוט את כלל ,שדה אילןב

אנשינו העובדים . 2020הוא סוף דצמבר )וסגירת האתר(, לשדה אילן, למעבר העגלים מגבע 

 ועל כך ברכותינ. של אלי, יעמדו ביעד הזה ו החשובבמרץ, שבראשם מוטי ואלון, בשילוב

 והערכותינו. כספים רבים נחסכו בעמל כפיים "מקומי". 

עגלים, ופתיחת האתר החדש תשפר את כמויות  400כך או כך, אנו עדיין רחוקים מהיעד של 

משקפת את כמויות העגלים הנקלטים,  3טבלה  הקליטה של העגלים מכלל הרפתות.

. 2020או מהאתרים השונים בטווח התאריכים של ינואר עד נובמבר, משונעים, וכאלו שיצ

עגלים שהחלו את דרכם במשק האם.  267 נכנסו למערכת הטיפוח ,בטווח התאריכים הזה

-, ומיעוט קטן של עגלים שנולדו ב2020עגלים שנולדו בשנת  ,מספר זה משקף בעיקרו

עגלים. שנה הבאה, כמות  300-נגיע, קרוב לוודאי לאזור ה 2020. עד סוף דצמבר 2019

  זאת תגדל.

 2020נובמבר -: מצבת עגלים מינואר3טבלה 

 

בחודש נובמבר, התכנסה הוועדה המפקחת על אישור העגלים הנכנסים למערכת הטיפוח. 

השמות שלהם הצעות שהוגשו.  72,  מתוך 2020עגלים, משנתון לידה  30בוועדה זו אושרו 

 . 4ומשקי המקור, בטבלה 

. כלומר, יהיו לנו 2020עגלים מאושרים שנולדו בין ינואר לאוגוסט,  64 כיום אנו עומדים על

 חודשים.  4-עוד הצעות מ

מרץ -נו משאירים כל הזמן במערכת, מבחר עגלים גבוה יותר מהמבוקש. בחודשים פברוארא

ת, טוב עגלים לשנתון. המערכ 40-אנו מקיימים ישיבת "עודפים" ובה מקצצים עד לכ 2021

תעשה אם תפקח לאורך השנה, על בחירת עגלים ברמות חמ"מ גבוהות, בעלי תכונות ייצור, 

 יותר. במשנה ושיפוט טובים, ורק לקראת הסוף, תצמצם בתוך "נבחרת הטובים" את הטובים 

בין הוועדות המתכנסות במשך השנה, תמיד נשאלת השאלה על מדדי העגל הקיים לעומת 

שיוולד לאותו בית אב. הראשון נמצא במערכת, והשני יכול להיות נקבה, מדדי העגל העתידי, 

להיוולד עם מום, להימכר לפני הקנייה של שיאון, למות בלי סיבה מיוחדת וכדו'. מכאן עומד 

 "ישיבת העודפים".-ההפרש החיובי של כמות העגלים המתגלגלת לאורך השנה, עד ל

 

 

 מיקום
 תחילת תקופה

1.1.2020 
 סוף תקופה
27.11.2020 

 נכנסו שונעו
נכנסו 
 ושונעו

 יצאו

 76 39 146 20 47 36 שדה אילן

 3 37 59 8 19 8 בידוד שדה אילן

 108 110 245 37 68 77 חוות גבע

 22 234 267 11 14 10 משק אם

 37 0 45 0 190 182 שיאון דרום

 246 420 762 76 338 313 סהכ כללי



מס' 

סידורי
שם משק

תאריך

לידה
אב האםאב העגלמס' עגלאוזן

גדותאוויס   Gאביחי26/06/20203761000028593089437חנן ברג ושות'1
קבריולטאוויס   Gארזי26/06/20203761000019187259438יזרעאל2
ראלבבילדרבאבא01/09/20203761000031956379439איילת השחר3
אסיהבילדרביס29/05/20203761000022749619440אגודת חלבאז4
דוגליגוגלגודי25/05/20203761000030025779441סעד5
דוגליגוגלגלאם25/05/20203761000030025859442סעד6
משעןגוגלגומל14/07/20203761000027855459443שדמה )דורות(7
משעןגוגלגלשן05/06/20203761000022536929444שות' מכבי-8
איסרגוגלג'וליוס23/06/20203761000026676369445מצר9

מקרוגוגלגרויס18/08/20203761000017088119446רפת מ.ג.ע10
סטרטגוגלגוסט06/06/20203761000022686099447סער11
ראלבגוליברגרייט23/06/20203761000028466699448דנרון12
ראלבג'ומס   Gג'בריל03/06/20203761000027774509449איילת השחר13
איסרדראגדררה22/07/20203761000023659349450גבאי גיורא 14
בופוןדראגדנג'ר23/07/20203760000055225749451יריב שותפות15
ראלבדראגדרדס29/07/20203760000064285329452שורץ אייל16
הליקסהירו28/08/20203761000031241999453או.תו.תו.חלב17
ארגמןהליקסהונדה08/07/20203761000027322999454רפת קדם18
איסרווייריוירוס03/08/20203761000017283229455כהן ימימה19
ארגמןמטמון   Gממן12/07/20203761000027683359456כפר חיטים20
זניקסמיקמיזה26/06/20203761000024318439457הדס שותפות21
פנטיקמלינגטוןמפה25/07/20203761000031252619458פודור מנחם22
סימיפאג'ר   Gפסיה19/06/20203761000025795429459רפת צפון הגולן23
איסרפאג'ר   Gפייס22/08/20203761000029612869460גנוסר24
ג'ייג'ייפיטל    Gפיג'מה12/05/20203761000028280229461אביאלי - יניב25
ארגמןפייפיירו20/06/20203761000027321259462רפת קדם26
מקרוקבריולטקואלה04/07/20203761000030027759463סעד27
שושןקוקיקאטרקישקוש13/06/20203761000029797009464גן שמואל28
מקרוקוקיקאטרקושמרו13/06/20203761000029337569465ניר יצחק29
גספרשושןשלדון15/08/20203761000031432319466רפת דרום30

 : שמות העגלים המאושרים4טבלה 

  

 .5העגלים שנפסלו מתבטא בטבלה  42העגלים המאושרים לבין  30ש באיכות ההפר

. יש יתרון לעגלים המאושרים, לעומת הפסוליםבכל התכונות, למעט תכונות השיפוט, היה 

נקודות החמ"מ )בסיס  827-לראות, שמלכתחילה, רמת כלל העגלים, גבוהה ועומדת על כ

 927ם ומביאה אותם לרמה ממוצעת של מכאן, שהבחירה אף מקצינה את הטוביישן(. 

 חלבון.  0.04%-שומן ו 0.1%נקודות החמ"מ, עם 

נקודות. כיוון  104-. תכונות העטין הגיעו עד ל100-תכונות השיפוט, לכלל העגלים, היו מעל ה

 חיובי וטוב.



החלטה
מספר 

עגלים

חמ"מ 

ג'נומיק

חמ"מ 

הורים
% שומןחלב

 %

חלבון
התמדהפ. בנותהישרדותסת"ס

תמותת 

ולדות

המלטה 

קשה
ע. עטיןפטמותעטיןרגלייםגודל

309278865840.100.040.16-1270.50.80.00.5-103102104103102מאושרים

427568694690.080.040.13-1070.50.90.00.3-102102104103102פסולים

171171160.020.010.03-210.10.1-0.00.2-10000 הפרש

 

 

 

 : הפרש בתכונות העגלים המאושרים לעומת הפסולים5טבלה 

 

עד  לדצמבר. 16ביום רביעי, יתפרסם  2020רים דצמבר לוח פ פרסום לוח הפרים החדש:

 אז מספר תאריכים:

  ,סיום כלל ההחלטות לגבי פריי הלוח ועיצוב הלוח 3.12.2020עד יום חמישי , 

 סיום הדפסת הלוח10.12.2020-עד יום חמישי ה , 

  :לדצמבר: חלוקת זרמה באתרים, לוחות פרים, וחומרי  13-15ימים ראשון עד שלישי

 מזריעיםעזר ל

  ,לדצמבר: פרסום הלוח באתרים ותחילת ההזרעה בו. יום קודם, שלישי  16יום רביעי

, ספר העדר יעביר את טבלאות הגנטיקה החדשות של הפרות, פרים ואחוזי אחה"צ

 המלצה לשידוך

שימו לב, הסברים רבים ילוו את הלוח בשל שינויי שנת הבסיס. הערכים של הפרים יהיו 

 ות שאנו עובדים איתן.שונים בכל התכונ

שבוע לאחר פרסום הלוח, אנו נתכנס בשני האתרים בנפרד, להסברים  -פגישות מקצועיות 

צאה מקצועית בנושאי שירות. אנו רעל השימוש בלוח הפרים. בפגישות אלו נוסיף עוד ה

נתחיל לחזור לשיגרת פגישות חודשיות לפי המגבלות המתפרסמות. פגישות אלו חשובות 

 וגם בצד החברתי. ,בצד המקצועי מאוד גם

מהמעט שאני נפגש אתכם, תמיד מורגשת הפנייה לפגישות שהיינו רגילים אליהם בעבר.  

ובמסגרת המגבלות הניתנות נצליח להתמודד גם  ,ההנהלה החליטה ל"החזיר עטרה ליושנה"

 בזה. 

 כלל העובדיםם . הדיבור המשותף ערוחות חדשות וחיוביות נושבות בשיאון, ואנו נחזק אותן

מביא לתוצאות חיוביות מאוד. הפתרונות הגמישים, המתגבשים ביחד עם העובדים, מחזקים 

 אותנו. 

 הפגישות המשותפות, לפחות ברמת האתר, יגבשו ויחזקו אף יותר.

העובדים, על עיקרי ההסכם שגובש ואושר, יתפרסמו בקרוב  דמילים משותפות להנהלה ולווע

  לכלל העובדים.

 זו, אני מאחל לכולם שבת שלום ושבוע טוב,ברוח 

 יואל


