
19.2.2021 

 שלום לכולם,

למספר חודשים יושבת ועדה העוברת על כלל העגלים החיים אחת  – מצבת עגלים וטיפוח

טריונים שקבעה ועדת טיפוח. בשיאון ומשקי האם, ומחליטה לגבי גורלם בהתאם לקרי

 ערכי הג'נומיק של העגלים.ההחלטות הן רק על בסיס 

 מהו המסלול שעובר העגל עד להחלטה?

 שידוך מתוכנן להזרעת העתודה לקבלת העגל 

 לעיתים  –לה בחלוף כשנה, בחינת העתודה ההריונית והחלטה לסימון ההמלטה ש

 ההריון הוא לא לפי השידוך המתוכנן, אולם עדיין מעניינת משידוך אחר

  לקיחת הזכראישור  –המלטה 

  איסוף לשיאון ולקיחת דגימתDNA 

  מעבדה  –"ב אימות אב ואם, סמנים גנטים מארה –קבלת תוצאות העגלGeneseek 

 שותף מ)שילוב הסמנים ואומדני ההורים, לאחר מבחן  ג'נומיק -עגל קבלת תוצאות ה

 בהולנד CRVמחברת  –עם ההולנדים לפי הבסיס הישראלי( 

 המסלול הזה ארוך, ונתון לבדיקות חוזרות, במידה ויש תקלות. 

שלידתם הייתה בשנה  ,, ישבה הוועדה שלוש פעמים ואישרה או פסלה עגלים2020בשנת 

 ך, כדי לסכם ולעבור על כל "עודפי" העגלים כ2021. אנו עורכים עוד שתי ישיבות, בשנת זו

 עגלים בשנה, אולם 40עגלים ללקיחת זרע. היעד שלנו הוא  45-שבסופו של התהליך, יגיעו כ

מניסיון העבר, אנו צריכים לרכוש עוד מספר עגלים, וזאת משום שגם בפרייה יש נשורת של 

  איכות הזרמה, או שממאנים לקפוץ ולתת את הזרמה.רפואיים,  םמהיבטי עגלים

עגלים חיים שלרובם יש ערכי ג'נומיק  86אנו עומדים עם  2020משנתון נכון לעכשיו, 

. רק לאחר שנקבל את כל הערכים , ללא ערכי ג'נומיקסוף נובמבר ודצמברממקצתם, שנולדו ו

 הג'נומים של השנתון נוכל לסכם את "כלל הנבחרת".

. זאת 2020-ל 2018של מספר העגלים המגיעים לשיאון, בין השנים יפה עלייה  מראה 1איור 

 . וחהטיפוח שניתנו מועדת טיפ ליעדייבהתאם 

 2018-2020בשנים  ,לפי מאושרים ופסולים ,בשיאוןשנרכשו העגלים כלל  :1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ת זו . עלייה משמעותי2020-ל 2018במספר העגלים שנרכשו בין השנים  59%עלייה של 

אתר גבע ששירת אותנו נאמנה  קליטת העגלים.להביאה את שיאון למהלך ארגוני אחר 

 שודרגשדה אילן  מתקן. ןתו עברה לאתר שדה אילללקליטת היונקים והגמולים, נסגר ותכו

ניוד ליכולת הניהול והשליטה ו רווחת העגלים, בדגש על ל הגילאים )מיונקים עד גיל שנה(לכל

 החוצה.  מנוהעגלים בתוך האתר ומ

 היונקייהאזור  –אתר שדה אילן פרוק אתר גבע ומתמונות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עגלים, לאחר  141כיום מאוכלסים באתר שדה אילן 

עגלים.  46 ,שהוצאו, בעקבות הישיבה האחרונה

. עגלים מגיל ינקות ועד שנה 187כלומר, באתר היו 

. ביחד עם אתרהללא ספק, מהלך נכון של שידרוג 

  .שליטה י לשמור על רווחה ויכולתאזאת, כד

 



לים את הכל תלוי במידת המהירות שאנו מקב עגלים באתר. 140-רצוי לא לעלות את ה

ודשיים ישיבה ובה החלטה על מכלול העגלים התוצאות של הג'נומיק. היעד שלנו: אחת לח

 שיש להם ערכי ג'נומיק.

 .2020כבר עכשיו אפשר לסכם את המקורות הגנטים לעגלים שנרכשו בשנת 

. אנו מחלקים מכל קבוצה ומספר בתי האב ונפסל/ומסביר את כמות העגלים שנרכש 2איור 

 קבוצות: 4-ל

  שאבותיהם נבחנים ישראליםעגלים 

 עגלים שאבותיהם נבחנים בחו"ל 

 עגלים שאבותיהם ג'נומים בישראל 

 עגלים שאבותיהם ג'נומים בחו"ל 

 2020מספר עגלים שנרכשו ואחוז הפסילה לפי סטטוס בתי האב, בשנת : 2ר יוא

העגלים  כאשר נתונירמת הפסילה דומה לכל קבוצה, אולם שונה מקבוצת הג'נומיקים מחו"ל. 

 להחלטה, הם נפסלים יותר מהקבוצות האחרות. מגיעים שלהם ש

ת בנושא זה איטית, אולם אנו מדגישים זמן ומאמץ רב לשדך פרים שמקורם בחו"ל. ההתקדמו

 טובה יותר השנה לעומת שנים עברו. נושא זה ישתפר בשנה הקרובה.

 הם: 2020בתי האב הבולטים במספר העגלים שהגיעו לשיאון, בשנת 

 עם מבחן ישראלי קבריולט ,דראג, גוגל, שושן: נבחנים ישראלים() 

 קוקיקאטר, סקייווקר, בליסטו, הליקס: נבחנים בחו"ל 

 יישל, ממד, בליס, אגן, אוויסבס, ג'ומס, ספ :ג'נומים בישראל 

  :בילדר, פרופיט א. ריצ'פילדג'נומים חו"ל 

 

 



סטטוס

חממ 

ג'נומיק 

ראשון
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קשה
ע. עטיןפטמותעטיןרגלייםגודל

6964350.090.02-0.13720.00.5-0.3-0.5101101103101102מאושרים

4812560.090.03-0.0546-0.30.30.4-0.2101101103102102פסולים

2141780.01-0.01-0.08260.30.2-0.7-0.3000-11הפרש
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14705251154114/02/20212110.140.040.03-520.80.40.5-0.8-97101103102102ברנסליגנומיק ישראליאגן 02/10/2020376100002796393G        Gאליפז1

116745966867714/02/20213360.080.050.03-901.90.70.6-2.7-10010110199101ג'ייג'יינבחן בארץאייפק        19/10/2020376100002688574Gשות'רפת רן 22000

52015864957114/02/20212090.070.030.19-623.11.40.8-1.5-9910010199102גריטהנבחן בארץאייפק        30/09/2020376100003193053Gעין גב3

23295361867414/02/20214590.140.010.00250.10.40.8-0.2-1011019999100בופוןגנומיק ישראליאמקור 19/10/2020376100003233388G        Gרפת גליל מערבי4

4935955968314/02/20213650.120.030.14-591.10.00.00.51001009998101ארגמןנבחן בארץבוז'י        23/11/2020376100003130212Gג'ורנו אלי5

15595356463114/02/20214110.050.000.25-780.91.20.9-2.3-99104108103108ווינסגנומיק חולבילדר        01/10/2020376100002545295Gב'ס כדורי6

1678539361,08214/02/20217820.080.000.34-1650.7-1.80.1-0.1-104102106104104ראלבגנומיק ישראליבס 29/10/2020376100002858433G        Gרפת נעמן7

44465290393014/02/20217900.050.01-0.26-1352.4-0.70.20.5-101100105104103בוסלדוגנומיק ישראליבס 01/11/2020376100001493299G        Gסמר8

63035252663914/02/20212700.190.040.25-60.8-0.7-0.70.1101100101102100ראלבגנומיק ישראליג'נומיק 12/11/2020376100003313099G        Gרבדים9

78985972879214/02/20215150.090.020.24-950.6-0.20.60.7-103100103106101ג'סיקהנבחן בארץגוגל        24/11/2020376100003160912Gרמת הכובש10

22705969270714/02/20214920.090.020.07-1231.4-1.50.11.110110010110398ראלבנבחן בארץגוגל        21/10/2020376100002252686Gכפר מסריק11

60255174076114/02/20214980.100.060.02-231.3-0.3-0.30.198102103103100גדרנבחן חולהגר        29/10/2020376100003257221Gרפת המנורה12

66435362862314/02/20214510.090.010.1121.81.70.50.2-9910010098100גריטהגנומיק ישראליממד 13/11/2020376000006977157G        Gרפת צפון הגולן13

64365260556014/02/20213940.010.030.09-501.00.30.00.5101100102102102איסרגנומיק ישראליסבבה 08/10/2020376100003019985G        Gגבים14

94085357957414/02/20212350.160.030.15-340.1-0.10.2-0.31011011009998מקרוגנומיק ישראליפאגוט 19/10/2020376100003219205G        Gמסילות15

120285859171414/02/20217990.03-0.06-0.06911.51.01.7-3.1-102101104104104גריטהנבחן בארץקבריולט        16/10/2020376100002688533Gשות'רפת רן 162000

54215962468414/02/20212120.290.030.06-440.8-0.61.2-2.4-103101102102102דאלאסנבחן בארץקבריולט        17/10/2020376100002402513Gגלגל17

82395859464014/02/20211860.160.100.02661.0-0.60.9-0.9-10010410399104מקרונבחן חולקומנד ל        14/08/2020376100003114240Gשות' מכבי-חנתון18

17715175165914/02/20212620.050.080.33-1121.2-0.00.3-0.9-104107110104108בליסטונבחן חולקוקיקאטר        25/10/2020376100001454606Gחנן יזרעאלי19

91855283762814/02/20213070.090.050.12-850.10.10.2-0.9-102106105102103סיטבוןנבחן חולקוקיקאטר        27/09/2020376100001934151Gשדמות מחולה20

11184959271914/02/20213190.140.040.39-731.2-1.0-0.9-0.1104102110105108טרנטוןגנומיק חולריצ'פילד        18/09/2020376100002840456Gכהנשטם ראובן21

22555973177814/02/20216980.02-0.03-0.23-1070.81.21.0-0.510410110299101ג'ייג'יינבחן בארץשושן        11/09/2020376100002298523Gכהן יעקב ובניו22

84755968768714/02/20215400.110.020.04-392.9-0.60.30.6105101103100103מייקלנבחן בארץשושן        28/11/2020376100002961880Gגנוסר23

90505669673814/02/20216880.000.04-0.11-1201.30.50.6-0.610310010198101סלוקינבחן בארץשושן        14/11/2020376100003115213Gשות' מכבי-חנתון24

556676964350.090.02-0.13720.00.5-0.3-0.5101101103101102 ממוצע

 13שתתפו ( ה17.2.2021-בישיבה האחרונה של ועדת מעניינים מומלצים )יום רביעי ה

כל הצעת  למעלה. שצוינועגלים מכלל הסטטוסים של בתי האב  69חברים ובה עברנו על 

בשיאון.  אים חייםצעגל מושווית לחצאי האחים שלו )בתוך בית האב( ולשאר העגלים הנמ

 , מגוונות. חברי הוועדה ודעות השיקולים הם מגוונים,

 פסולים 45 -מאושרים ו 24 בסיכום הישיבה התקבלו התוצאות הבאות:

 לפסולים. הפרש אומדני ההורשה בתכונות השונות בין קבוצת המאושרים :1טבלה 

 

חמ"מ היא כמו  696נקודות החמ"מ, הוא הפרש גבוה. יש לזכור שרמה של  214הפרש של 

  נקודות החמ"מ לפי הבסיס הקודם. רמה גבוהה מאוד. 1,024

 להלן מצבת העגלים המאושרים שנקבעו בישיבה זו:

 17.2.2021ועדה  –עגלים מאושרים : 2טבלה 

 

   

  יחידות בלבד. 28על  עומד ההורים ממוצעלבין תוצאות הג'נומיק ההפרשים בין 

 

גבוה.  התוצאות שלהם, במיוחד בחמ"מ הוא מנעדעגלים שנפסלו.  45לעומת רשימה זו, היו 

 נקודות.  809נקודות החמ"מ ועד  72-מ

בקבוצת ם הג'נומים לאומדנים המבוססים על ממוצע ההורים אומדניהההפרשים בין 

  ה גבוה יותר.ממוצע ההורים הי ,כלומר, הפוך (-) 103עומד על הפסולים, 
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66225349838514/02/2021210.220.020.28-26-0.6-0.90.2-0.1-100101102102102מפטירגנומיק ישראליאגן 29/10/2020376100002935371G        Gניר יצחק1

125315248749514/02/20211190.130.080.03-160.1-1.81.30.898101102100102איסרגנומיק ישראליאגן 15/10/2020376100002688525G        Gשות'רפת רן 22000

20175250548014/02/20213030.080.030.05-481.4-0.40.30.298101102101101הודלגנומיק ישראליאגן 01/12/2020376100003013053G        Gאור הנר3

18495861655114/02/20212610.070.050.14-670.31.01.00.6-100100102101103איסרנבחן בארץאייפק        02/10/2020376100003218256Gרשפים4

13755970162614/02/20213930.080.000.10-421.62.40.3-2.0-100100102100103מאסלנבחן בארץאייפק        01/10/2020376100002910887Gשירן אריה5

60065361552714/02/20212100.180.010.10422.51.01.10.610210110099100גריטהגנומיק ישראליאמקור 16/11/2020376100003717059G        Gעין השופט6

11415386362014/02/20216090.04-0.000.11-911.5-0.60.90.0103101102101102מקרוגנומיק ישראליבס 02/10/2020376100001690548G        Gאברמוביץ יצחק7

51975273780914/02/20217660.050.02-0.001072.1-0.20.1-0.4-102101105105103לדרמןגנומיק ישראליבס 04/10/2020376100003181264G        Gבשנית8

1255166280114/02/20215610.040.020.25-960.6-1.10.3-0.4-99101104102103אסוסגנומיק ישראליבס 07/09/2020376100000964902G        Gאורים9

83705069865914/02/20212680.120.040.35-820.8-0.00.4-0.8-102101106104104ספקטורגנומיק ישראליבס 24/11/2020376000006889402G        Gרפת העמק10

9018582887214/02/20217-0.060.060.4019-0.5-0.4-0.3-0.51021009910198איסרנבחן בארץגדות        07/10/2020376000006388025Gשער העמקים11

9645847540414/02/20211470.230.030.10332.9-0.1-0.30.49999989898בופוןנבחן בארץגדות        20/09/2020376000006428755Gשורץ אייל12

4766063659914/02/20213370.130.000.14-780.61.10.40.5-101100102105100מפרקנבחן בארץגוגל        19/10/2020376100002859522Gחנן ברג ושות'13

48526066255714/02/20214020.010.010.17-1210.1-2.00.41.010110010110398ראלבנבחן בארץגוגל        13/09/2020376000006326066Gאשדות יעקב מאוח14

145952252414/02/202161-0.260.120.03-410.9-2.1-0.40.7-103100102102103סטז'רנבחן בארץגוליבר        26/11/2020376100003191404Gאפיקים15

92505959627114/02/2021125-0.150.100.32521.80.3-0.51.4-105101105106104איסרנבחן בארץגוליבר        11/11/2020376100003109539Gסער16

58585963857514/02/2021630.210.120.18450.2-0.21.30.9-103101104106105איסרנבחן בארץגוליבר        21/11/2020376100003209081Gכפר חיטים17

406052035114/02/202172-0.130.120.06-91.2-1.3-0.60.5-104101103103103ראלבנבחן בארץגוליבר        03/08/2020376100002394090Gפניני  שמואל18

406052050714/02/20212880.030.060.14-461.0-1.3-0.30.7-104101103103103ראלבנבחן בארץגוליבר        03/08/2020376100002394082Gפניני  שמואל19

59875944848014/02/20212810.060.030.03791.11.7-1.30.9-104100103101104ג'סיקהנבחן בארץגוליבר        16/07/2020376100002915423Gעין השופט20

4815349641914/02/20212810.030.000.26-460.2-0.50.80.9100100101100100ראלבגנומיק ישראלידווקא 28/09/2020376100002720773G        Gקנטור מאיר21

3265254148414/02/20216240.05-0.02-0.11-583.6-0.4-0.2-0.8-102100107105100בוסלדונבחן חולדיוק מ        09/09/2020376100003138082Gרפת קדם22

46545961265914/02/20214460.140.020.02351.3-1.11.50.4-10310110110398ג'ייג'יינבחן בארץדראג        07/10/2020376100003226390Gרפת העמק23

82895961055014/02/20215120.050.01-0.22-02.0-0.92.80.910210210010199גוטייהנבחן בארץדראג        27/06/2020376100002278871Gראש הנקרה24

1725864650814/02/20213020.120.000.13-280.40.62.20.3101101989998סמיילינבחן בארץדראג        02/09/2020376100000182844Gפישבין  ישראל25

81105864762014/02/20213840.100.050.21-172.8-1.83.51.210310310210499ג'ייג'יינבחן בארץדראג        15/09/2020376100002526972Gרמת הכובש26

19145365946314/02/20213650.030.010.15-30.9-0.41.5-1.1-102103103102103מקרונבחן חולהליקס        09/10/2020376100003284423Gהדס שותפות27

47705361724014/02/20222580.000.03-0.22-7-0.3-0.5-1.10.1-102103103102103מקרונבחן חולהליקס        22/10/2020376100003213166Gעין חרוד אחוד28

124635864258914/02/20214590.010.060.04521.4-1.22.01.699100101103100איסרנבחן בארץוויירי        21/10/2020376100002688657Gשות'רפת רן 292000

8985955863314/02/20215980.010.02-0.01351.90.70.00.810010010010397גוגלנבחן בארץוויירי        29/11/2020376100002879702Gראש הנקרה30

18925258710714/02/2021320-0.130.100.07-510.5-0.5-0.9-1.3-105100108109107גוליברנבחן בארץטרנטון        26/11/2020376100002872624Gרפת זבולון31

14955256829514/02/2021930.150.020.1070.5-0.41.9-0.6-104100105105103מקרונבחן בארץטרנטון        09/10/2020376100002448409Gמשק קמה32

61825055644214/02/20212550.100.030.02-2-0.8-0.80.4-1.3-101105107103106ג'מצ'יגנומיק חולמילפורד        27/10/2020376100002826281Gדן אמיר שותפות33

19075056344114/02/20211610.100.020.21-381.20.3-0.3-0.4-101104107104105ג'סיקהגנומיק חולמילפורד        25/09/2020376100003284415Gהדס שותפות34

70515355562814/02/20211550.280.070.20380.1-1.10.61.19910010010098גוגלגנומיק ישראליממד 28/10/2020376100002222523G        Gדביר35

62965260751014/02/20215220.060.04-0.20441.40.71.11.198100999998ארגמןגנומיק ישראליממד 16/09/2020376100002503013G        Gכרמל-מעון36

14455353160514/02/20214430.090.020.07370.00.60.10.9979910110099בוסלדוגנומיק ישראליממד 15/09/2020376100002613093G        Gלנדאו שמואל37

5495342249914/02/202150.180.050.02673.30.52.2-2.6-102101102101102ג'ייג'ייגנומיק ישראלימנצ'ל 01/10/2020376100002675159G        Gאייל38

7695249233414/02/20213610.01-0.01-0.13850.20.9-0.1-1.7-1009910010398לדרמןגנומיק ישראליספיישל 22/10/2020376100002446759G        Gאדרים חקלאות39

90485252743214/02/20212060.100.040.03490.3-0.2-0.70.5-102100102106102איסרגנומיק ישראליספיישל 03/11/2020376000006388306G        Gשער העמקים40

64555255146614/02/20212270.000.010.27-752.30.62.2-1.9-103106102102100מקרוגנומיק חולפרופיט א        23/10/2020376100003278326Gקבוצת שילר41

23105367540214/02/20211430.110.040.10-912.3-0.50.40.9-102106105103103סיטבוןנבחן חולקוקיקאטר        28/10/2020376100003233446Gרפת גליל מערבי42

80605361524714/02/2021430.02-0.060.20-370.2-0.20.2-0.7102106107101105ג'סיקהנבחן חולקוקיקאטר        20/09/2020376100002307209Gרפת חלב ערבה43

66345366950314/02/20212740.04-0.090.02800.61.10.2-1.0-102106106101104ווינסנבחן חולקוקיקאטר        31/10/2020376100003292343Gאורים44

17865366328414/02/202132-0.110.080.02-671.8-0.3-0.50.6102107107100104ראלבנבחן חולקוקיקאטר        05/09/2020376100002844466Gניסים אברהם45

555844812560.090.03-0.0546-0.30.30.4-0.2101101103102102 ממוצע

 17.2.2021ועדה  –: עגלים פסולים 3טבלה 

 

תהייה הגנטית מקווה לפגוש את הוועדה, עוד כחודש ואז נסכם את השנה בנבחרת שרמתה 

 .2022ובמהלך שנת  2021שנת סוף ואשר נראה אותם בלוחות הפרים של  גבוהה

 

לכל העובדים ששלחו תמונות מעבודתם 

בשלג, תודה. חוויות רבות קיימות בעת 

מהטבע הנפרש עלינו האחרונה, במיוחד 

 מקפיא. הבלבן, ברוחות עזות ובקור 

יישר כח לכל הנושאים במלאכה, ובעיקר, 

 בזמן הנסיעה והישמר

 

 שבת שלום,

 שבוע טוב

 יואל


