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 ,לכולם שלום

הצבע הירוק בעיצומו השדות מוריקים, חלקם כבר קצורים, הפעם  – אביב הגיע, פסח בא

ופריחה של שלל צבעים נראית. השנה האחרונה הייתה קשה בכל המובנים, ומגיע לכולנו 

במגבלות משרד להיות מסובים סביב השולחן, והפעם בהרכב נרחב יותר )"לנשום קצת", 

 , לברך, לשאול,כוסות היין 4בחוץ(, להרים את  50-איש בחדר סגור ו 20עד  –הבריאות 

 . מהחוג המשפחתי וליהנות לשיר 

, מביא לאפריל 7-ביום רביעי השיתפרסם מיד לאחר החג, פרים לוח  –גם אנחנו חוגגים 

הג'נומיק שנכנסנו אליה  רות הראשונים של תכניתיאיתו שלל פרים נבחנים חדשים, מהפ

  .2015בשנת 

שנים אנו  6-ככבר  – מה בין נתוני הג'נומיק של פרים לבין מבחן של אותם פרים

. 50-60%קבוצת פרים צעירים שלהם נתוני ג'נומיק בהישנות של  ,כל לוח פרים ,מפרסמים

לשימוש  ןה והמלצותינ. PD חמ"מ ,אינדקס הטיפוחבטבלה המדורגת לפי פרים אלו מופיעים 

משתמשת , המלצת שיאון""לפי  המשדכתכולם. ואמנם, מרבית הרפת הישראלית, ל דומה

הרפתות שמשדכות לפי החלטת הרפתן/ית, נותנות במרבית בפרים אלו בצורה דומה. 

 חמ"מ.מרביתם נמצאים בדרוג גבוה של , שמסוימים, עדיפות לפרים המקרים

 הנכון לבצע כך?

להלן הנקודות והאיורים המסבירים זאת בכמה  התשובה היא מורכבת יותר מכן או לא.

 :היבטים

 התחלנו לפרסם את הפרים הצעירים לפי ערכי הג'נומיק שלהם. פרים  2015מאי ב

, אלא תוצאה של הג'נומיק תכניתדה של . הם לא היו תול2014-ו 2013אלו היו ילידיי 

 ביחדג'נומיק השל תוצאות  (Validation)תיקוף באה בעקבות ש ת ועדת טיפוח,החלט

 עם אוכלוסיית הפרים מהולנד. 

 עלייה של דגימות ה-DNA, תהליך של מספר הייתה ב ,עתודות 1,000 -ל 300-מ

לוחות בעתודות. מכאן שרק  1,000-חלנו להתייצב לכהת 2018-19 ורק בשנת ,שנים

שמקורם לפי תכנית הג'נומיק  ,עגלים בערכים ג'נומיםהחלו להתפרסם  2020

 .2023מבחנם יגיע משנת שנקבעה. 

  כלל הפרים הצעירים שהתפרסמו באותם השנים, ומהווים את הפרים הנבחנים של

 היום, הם תוצר של תהליך מתמשך המתייצב לפי התכנית הטיפוחית. 

 במטרה להציג  ,ברמות גבוהות מאוד, 2020נתון לידה אנו פוסלים כיום פרים מש

ת ומקווי דם שונים וברמ )כל שנה(, פרים צעירים 40 ,2021-22לוחות הפרים של ב

  מאוד.ות חמ"מ גבוה

 2015-ו 2014 לידה שלה משנתוני ת את הדרוג של הפריםומשקפ 2 -ו 1 אותטבל ,

  -ו 2015בשנים  ,בלוחות הפריםשהתפרסמו  ,במקורשלהם  לפי ערכי הג'נומיק

בין התקופות, התוצאות כיוון ששנת הבסיס השתנתה  )ללא ערך ההתמדה(. 2016

 .(2015מהוונות לשנת הבסיס של היום ) ,אלו של הג'נומיק שמתפרסמות בטבלאות

 3-כך ניתן לראות את ההפרש בין המבחן של הפר ולערך הג'נומי שלו שהתפרסם כ

בן שנות  נקודות 324התקדמות של ערכי החמ"מ הייתה יש לזכור, שב שנים לפני.

 , 2015-ו 2014ונים שנתב מבחןערכי הו נומיכל ערך ג'ל. כלומר, הבסיס

 .החמ"מ נקודות 324 , אפשר להוסיף2-,ו1בטבלאות  מיםהמתפרס



  2015שנת בסיס לפי  , 2014ג'נומיק והמבחן של שנתון : ערכי ה1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם עגלמספר פר
ג'נומיק 

2017
הפרשמבחן 2021

567506-60בוסלדו19023

42672-354איגיבור29016

41550085אגדה39017

386295-91גוליבר49038

379207-172ביוואס59021

348585236דאלאס67971

324502178ביג'יס79034

317-2-319דנסינג87999

298-7-305מיפרש99007

295-47-342גרנדה109036

291657366גוגל119037

28637489עג'מי129012

276-40-316פומיקי139050

274-30-304גדות149035

27131140בנגקוק159022

266-90-356סימונה169008

258114-144זגורי179042

226-460-686בוגרט189026

224609385דראג197970

207-128-335בוסני209033

19911-188אדית219014

19621114ריבס229056

185-213-398ולנסיה239002

182-236-419זקיק249041

180451271ברנסלי259032

155-59-214אנג'ל269015

149-641-790בוסאן279024

149279130בוארון289031

13919959מרוז297981

137-102-239ז'יואגו309044

135111-23ראדה319055

131440310וויירי329001

116-97-213פונדו339051

8117190מגלן347978

81-194-275פיקאסו359053

76-113-188גמביה369039

679528בושה379018

536411מקונג389005

45-299-344פסדנה399054

38159122סיגרה409046

36-405-440בריסל419028

25-301-326בורמה429027

18367349אתלט437994

19100119-בוגי449030

67-113-46-סביליה459048

110-233-123-אלספה467995

125-404-280-ססאר479009

18368-115

385דראג

790-בוסאן

 שנתון 2014 ) ללא ערך ההתמדה( - דרוג לפי ערכי ג'נומיק בשנת 2017

ממוצע

הפרש מקסימאלי חיובי

הפרש מקסימאלי שלילי

1/3 

 עליון

1/3 

 אמצעי

1/3 

 תחתון



 2015שנת בסיס לפי  , 2015 ג'נומיק והמבחן של שנתוןערכי ה :2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרשמבחן 2021ג'נומיק 2017שם עגלמספר פר

53926-513סיירוס19132

501335-166ארסוף29097

47055180סרג'יו39113

461248-213אדגרדו49141

459573114סמיילי59112

452255-196ומפיר69101

448622174כאסימורו79103

434565132סטז'ר89078

427-145-572אסוס99124

409262-147בומץ109098

400543143בוז'י119063

394523129מוגלי129110

385619234לדרמן139107

38590-296שוס149121

383265-117אגלי159094

378-175-553סוויט169134

375-33-408מומו179131

37443258ראג'ר189087

358566208אטרתן199096

353496143כומר209105

34738134מייקל219077

340243-96פוג'ה229136

340151-189גרסון239071

334190-145סודאי249115

32742295בהד259064

30832416רעשן269089

298634337אייפק279059

291-262-553איגי289092

28097-183סאמר299079

270450179ארמלי309060

26029333הרשלה319058

253203-49פומלה329118

23927839משען339075

200302103וידל349072

184457273רונלדו359088

168331163פנטזיה369082

155-202-357פודולסקי379084

136-101-237מפטמה389111

70335265לנג399073

338286-52

337אייפק

572-אסוס

ממוצע

הפרש מקסימאלי חיובי

הפרש מקסימאלי שלילי

 שנתון 2015 ) ללא ערך ההתמדה( - דרוג לפי ערכי ג'נומיק בשנת 2017

1/3 

 עליון

1/3 

 אמצעי

1/3 

 תחתון



סיכום שתי הטבלאות מצביע על כניסת פרים ללוחות הפרים מכל טווחי החמ"מ 

שליש מהפרים  7, היו 2014. בשנת שנבחרו ללוחות הפרים(פרים  –ירוקות  )שורות

, הפיזור היה יותר 2015מהשליש התחתון. בשנתון  3-מהשליש האמצעי ו 5, העליון

 כל שליש.מפרים  3הומוגני, ועמד על 

-ו 2014בשנתון  מנקודות החמ" 115בין תוצאות הג'נומיק למבחן הייתה של  ההטיה

טווח בין ההטיות יה לא גדולה. אולם הסה"כ, הט .2015בשנתון  נקודות החמ"מ 52

 2014נקודות החמ"מ בשנתון  1,175הפרטניות של הפרים היא גדולה: טווח של 

. רוצה (אייפק ואסוס) 2015נקודות החמ"מ בשנתון  909(, וטווח של דראג ובוסאן)

 .להשתמש בכל הפרים. אין לדעת בוודאות את המבחן הסופי של הפררצוי  –לומר 

מספר מאות עיתים להעליות והירידות בין פרסום הג'נומיק למבחן הפר מגיע ל

 נקודות החמ"מ.

הישנות זו כבר . בעת האחרונה, של תוצאות הג'נומיק הישנותהמילת המפתח היא 

וזאת משום שאביהם  50%-עדיין יש פרים עם הישנות הקרובה לכ. 60%-מגיע לכ

 עדיין ללא מבחן.

 ותמשקפים את התנודות בין ערכי הג'נומיק לערכי המבחן, בתכונ 2-ו 1איורים 

 .וק"ג שומן ג חלבוןק" –ת ביותר באינדקס שלנו והבולט

 2014ערכי הג'נומיק ומבחן בפרים שנולדו בשנת  -ק"ג חלבון  :1איור 

ק"ג חלבון בין ערכי -באו שהיו דומים עלו  ,לוחות הפריםמספר שנשארו הפרים 

. לעומתם ריבס, גוליבר, סלדוובוויירי, ברנסלי, אתלט, דראג, –הג'נומיק למבחן 

 –מהלוח לאחר הופעה יחידה היו מספר פרים שירדו בתכונה זו, ומרביתם יצאו 

  מפרש, סימונה, אדית, ביוואס מקונג,

 

 

 



  2014ערכי הג'נומיק ומבחן בפרים שנולדו בשנת  -ק"ג שומן : 2איור 

בין ערכי הג'נומיק , מרבית הפרים שהופיעו בלוחות הפרים, עלו ת ק"ג שומןגם בתכונ

למבחן. אולם גם כאן, אפשר להבחין בתנודות הגדולות בין הפרים, והממוצע המבטא 

. גם כאן, כלל הפריםהמגמה של יה הינו נתון המגיע בדיעבד ומשקף את את ההט

 גדולה. הטיה, יכול להביא לתוצאה בשימוש יתר בובההחלטה לגבי פר בודד, 

 יש לנו את האיורים לכל התכונות ונציג אותן בהזדמנויות אחרות.

  זה מבטא את מידת הקשר בין ערכי הג'נומיק ערך  –מתאם בין הג'נומיק למבחן

מבחן מותאמים יותר לערכי תאם גבוה יותר, הווה אומר שערכי הלמבחן. ככל שהמ

 הג'נומיק. 

כבר  2014-ו 2013סה"כ המתאמים יפים וגבוהים, וגם בכיוונים הנכונים. שנתונים 

 שלישית-ונהראש בתחלובה, בנות בתחלובותימים : מובעים היטב במבחני הפרים

. מכאן האמתייםכבר מקבלות את ערכיהם  פוריות בנות, הישרדותותכונות כ

. בשנתון זה, המדדים שהוזכרו 2015שהמתאמים שלהם גבוהים יותר לעומת שנתון 

לא מבוסס דיו, בעיקר בפוריות בנות למעלה, עדיין לא מושלמים ולכן המבחן עדיין 

 והישרדות.

מביאה אותנו לאמון מלא טבלה זו, המייצגת רק את התחלת תהליך הג'נומיק, 

והלאה, יביאו לידיי מיצוי התהליך  2018בתהליך כולו. כפי שהוזכר כבר, רק שנתונים 

ועדת וועדת טיפוח. אנו רואים זאת היטב בעגלים הנבחרים והמגיעים לוכפי שנקבע ב

 מעניינים מומלצים.

 : מתאם בין ערכי הג'נומיק למבחן בתכונות שונות לפי שנתוני לידה3טבלה 

שנתון 

לידה
הישרדותפוריות בנותסת"סק"ג חלבוןק"ג שומןק"ג חלב

20130.630.450.500.670.620.27

20140.750.490.640.570.710.48

20150.610.340.470.560.540.20  



בתהליך נכון והכיוון הטיפוחי יגיע להאצה בשנים הקרובות, המערכת  – לסיכום

. הפרים הנבחנים, מתוכננת יותר המאוכלוסיילבחירת העגלים  כניסתנובעקבות 

 תבקפידה והמותאמ הג'נומיקים שנבחר תמאוכלוסייהמגיעים ללוחות הפרים, יגיעו 

  בישראל. לתכנית הטיפוח

פרים חדשים שברובם משנתונים  6-7כניסה של  נראהכבר בלוח הבא עלינו לטובה, 

 .2016-ו 2015

 

הפרים שיצאו מלוח הפרים דצמבר  - 2021אפריל  לקראת פרסום לוח הפרים

 הם: 2020

הפרים הצעירים שיוחלפו  13וכל  אטרתן, וויירי, רעשן)זרמה נגמרה(,  שושן, אייפק

 בנבחרת חדשה.

 הוא: ותחילת ההזרעות בו 2021אפריל  וחללוחות הזמנים לקראת פרסום 

 הכנה להדפסהאחוזי שימושב תניסיונוהגהה, סיום  :שבוע הבא , 

  לוחות פרים מודפסיםהכנת : לאפריל 4 –יום ראשון 

 חלוקת זרמה בשני האתרים )קבלו עוד הזמנה  :לאפריל 5-6, שלישי-יום שני

 ממוטי ורונית( , לפי תאריך,פרטנית

  ,פרסום לוח הפרים, סקירת לוח הפרים וקבלת ערכים לאפריל 7יום רביעי :

 התחלת הזרעה בלוח החדש.גנטים ברפתות. 

 

 חג שמח לכולם,

 ות /בריאות והנאה בחיק המשפחה והחברים

 

 בברכה,

 יואל

 

 


