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 לכולם שלום,

 , ולהם ערכי ג'נומיק.2021עגלים , ילידיי  77השבוע קיימנו ישיבה שבה עלו לדיון  ועדת מעניינים מומלצים: -טיפוח

לא פעם ולא פעמיים, אנו מחליטים לקבל דגש לפרים נבחנים מחו"ל. בהוועדה משקיעה מאמצים רבים להמליץ על הזרעת עתודות במניפה גדולה של פרים, 

ילים בעולם )צפון אמריקה, אירופה, סקנדינביה(, אולם הזרמה לא מגיעה וזאת בשל היות הפר "מת", או לא עומד בקריטריונים זרמה מפרים מוב

 –הרפתן מחליט, משיקולים שלו, להזריע בפר אחר. לעיתים גם למחליף אין את הזרמה המתאימה . זאת ועוד, כאשר אנו ממליצים, שראליםהווטרינרים הי

 שאנו מתמודדים איתו ומנסים לשפר כל הזמן.נושא 

מיכלי המזריע ובשל שהפר במרבית המקרים חי ואין בעיה של הפקה וסימון לים, בשל זמינות הזרמה בם, קל יותר לקבל עגהפרים הנבחנים הישראלימ

 עתודה נוספת.

. הסברה שלהם ההורים לתוצאות הג'נומיק הבדלים גדולים בין ממוצע אומדני ההורשה שלבפרי חו"ל העגלים שנולדו לנמצאו מרבית בוועדה הנוכחית 

גרם לשיבוש  בלבד, ריםמספ האמריקאים לפי יםהפרחלק מזיהוי רישום המספר הבין לאומי של הפר במערכות. יתכן שהמעבר של היא שנבדקת כעת 

 בניתוח התוצאות. 

 .המתנה""דש למספר עגלים: ממתינה להרצת הנתונים המחודשים בהולנד, ומכאן סטטוס ח לאור זאת, הוועדה

 להלן ניתוח התוצאות של הפגישה האחרונה

 נתונים כלליים: 

, יאיר, מי-גוגל, גרופי, דראג, הטריק, הליקס, טופשוט, טריייסוזו, אלטאקבוט, בייפס, בליסטו, בס, ג'נומיק, : אייפק, אבתי אב) עגלים 39 –מאושרים 

 סליפרס, סקנדל, פרינגל, קומנד ל, קוקיקאטר(רי, אסול ז',לדרמן, מונדס, סבבה סבוט

  סקנדל, סרג'יו, קבריולט, קשטן, שיראל( ז',: אגדה, אייפק, איסוזו, בהד, בוז'י, בייפס, לדרמן, מגמן, סבוטבתי אב) עגלים 23 – פסולים

  ילפורד, רופרט(מונדס, מונטלי, מונטלי, מ ,מי-יי: בילי, גריף, הולמארק, הליקס, טרבתי אב) עגלים 15 –בהמתנה 
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 המתנה: ממוצע התכונות לפי מאושרים, פסולים וב1טבלה 

 מ גבוה יותר, רכיבים טובים יותר, הישרדות, תכונות המלטה ושיפוט חמ" – נות בין העגלים המאושרים לפסוליםהפרשים ניכרים במרבית התכו

 גופני טובים יותר

 וסיםטעדיין מדשדשת בכל הסט – פוריות בנות 

  מאושרים"נקודות החמ"מ בין ממוצע ההורים לג'נומיק של העגלים. מרבית מתכונותיהם נמצאות בין ה 168של הפרש  –פרים בהמתנה" 

 טוב יותרטובה יותר והשיפוט הגופני מעט . פוריות הבנות פסולים""ל

 

עגלים. לפיכך  380-יע בסיום השנה לכעגלים. בקצב הזה, נג 207כ רכשנו סה" – 2021חודשים הראשונים של ה 7-און בכלל העגלים שנרכשו לשיניתוח 

לנו לעמוד ביעד זה. אנו כל הזמן משכללים ומתקדמים  אפשרלן, עגלים. השלמת מערך קליטת העגלים בשדה אי 400אנו נעמוד קרוב ליעד השנתי של 

 של העגלים ומכאן שלוחה הברכה והתודה לכל העוסקים בעניין בשיאון ובספר העדר.בשיטות הקליטה והמיון 

 

 2021יולי -כלל העגלים שנאספו מינואר :2טבלה 

 

  

 

 

מכלל הפסילות הן בגין מחלות,  25%. אומנם סילות הן לפי החלטות וועדת מעניינים מומלציםניתן להבחין שעיקר הפ ,בניתוח הפסילות של העגלים שנאספו

 פרים, והעגלים נפסלים בגיל צעיר מאוד.-עגלים-ן בגין מחלות האסורות להיות ביונקייהה ןאולם מרבית
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גלים, משתפרות מעת לעת, ועל כך אנו מודים לכל החברים ים בסופו של התהליך בלוחות הפרים. קבוצות העתוצריי הוועדה הם העגלים המופיע

 .את מדיניות ועדת הטיפוח )כמחצית מחברי הוועדה הם רפתנים( בהתמדה םמימקייהמשתתפים בוועדה זו, ואשר 

שים חברתיים מעבר לשעות העבודה. בתקופה האחרונה, מפגשים אלו נמנעו בשל אירועים שהיו בשיאון לכמה זמן, אנו עורכים מפגאחת  – ערב חברה

העובדים שהגיעו נהנו מערב מהנה של פעילות רגועה הוא עדות לרוח החדשה הנושבת בשיאון.  ,5.10.21- ביום שלישיוהגבלות הקורונה. המפגש שנערך 

וסיום בידיים אמונות של צוות חמי געש על גבות במספר בריכות  שכשוךושיחות "איש לרעהו" כמתקיים בכל מפגש חברתי. אווירה נעימה, אוכל טוב, 

פשר לכולנו להתגבש, לשכוח לרגע מכל . תודה לכל הצוות המארגן, שא "כן ירבו ערבים שכאלו" -ש עובדים/ות. ההדים של כלל העובדים שהגיעו היו ה

 , ומאפיינות את האווירה הכללית באותו ערב נחמד.וממני . להלן מספר תמונות שהגיעו משימריליהנותהלחצים ופשוט 



  

 .ים כיווןמשנוהאווירה החברה  – ת, המון נשים, המון מחייכים/ותים/והמון פנים צעיר

 תמונות נוספות "במערכת". 

 

כמעט חוזרים לשיגרה שהייתה לפני פרוץ המגפה. כולנו מחוסנים ואנו חוזרים לחלוקה שבועית ביום שני בצפון וביום שלישי בדרום. אנו  – חלוקת זרמה

  בקבוצות גדולות ללא מסכות.  להתגודדיין יש לגשת למוטי או רונית בצורה בודדת ולא עד

 שבת שלום לכולם,

 (ך הטובים""והפרשות של ההתחלה הם "סיפורי התנ מחדש "הספר")התחלנו לקרוא את 

 בברכה,

 יואל

 

 



 

 

 


