
31.2.3.52 

 לכולם שלום,

 למרץ. לוח 32-יום רביעי המתקרב. ישיבה ראשונה בנושא הלוח, נערכה ב  לוח הפרים

 , הוא:לפרסום לוח הפרים ביחד עם המלצות שיאון לשידוכים ןהזמנים המתוכנ

10010201. 11010201. 12010201. 13010201. 

 רביעי שלישי שני ראשון

אתר  –חלוקת זרמה 

 צפוני

אתר חלוקת זרמה 

 צפוני

אתר  –חלוקת זרמה 

 דרומי

 פגישה מקצועית

על הסבר  -משותפת 

 לוח הפרים

תחילת הזרעות של 

הלוח החדש0 

סקירת לוח הפרים 

והמלצת שיאון 

 לשידוכים

 

פרים  2החדש מתוכננים להיות בלוח  – לוח הפריםבתחלופה יפה של פרים נבחנים 

לוח עדיין לא "חתום"  ושינויים בשבוע/שבועיים הקרובים יכולים הנבחנים חדשים. כיוון ש

צת. בכל מקרה, כשליש מהלוח הוא לקרות, כמות הנבחנים החדשים יכול להשתנות במק

 ומדוע זה חשוב כל כך? . שכזה אירועבפרים נבחנים חדשים.....זמן רב לא היה 

שונה  אוכלוסייההם והם "משב רוח מרענן". אולם לוח ופיעו בפרי ג'נומיק חדשים תמיד י

-ואילו של הג'נומיק, כ %.0היא מעל  נבחניםפרים נבחנים חדשים. מהימנות הבתכלית מול 

בפגישות המקצועיות , בהם שונה. בסקירת לוח הפריםומכאן המלצת השימוש  12%

 – עולה ומקבל דגש בהמלצות של שימוש כיחידיםבאזורים השונים ומול המזריעים, נושא זה 

 .פרי הג'נומיק - מול שימוש כקבוצה  ,הנבחנים

יש לסיים את מנות במיכלים. הם כולם יוחלפו. כמוכן  פרי הג'נומיקאבקש לסיים את מנות 

 וגספר0 אופן, מקרו, ג'יי, הודלהזרע של 

ואילו החדש הן הפרות  1..3. האחרון היה שנת ההשוואה משתנה יססאחת לחמש שנים, ב

. להלן חלק יהודה וולרו אפרים עזרא. סקירה בנושא זה נותנים .3.5ו בשנת שנולד

 מסקירתם:

 .201מבחן פברואר  ואינדקס הטיפוח בסיס מבחן פרים

 א. עזרא וי.ולר

ההפרשים בממוצעי מוצגים  5 בטבלה.  3.52 פברוארבסיס מבחן פרים ופרות שונה במבחן 

  .1..3פרות שנולדו בשנת לעומת  .3.5אומדני הורשה של פרות שנולדו בשנת 

 מוצע מתוקן שלמאומדן הורשה לאחוז שומן וחלבון מחושב כסטייה מ

  2.,53ק"ג חלב.  

  639.2ק"ג שומן  

  2.6.0ק"ג חלבון  

  2.1אחוז שומן.  



  2.53אחוז חלבון. 

 

   ונות השונות.לתכ 3.52 פברואר שינוי הבסיס במבחןערכי  – 5 הטבל

 שינוי תכונה  שינוי תכונה

 0.01- לרת"ס  192.8 ק"ג חלב

 0.34 פוריות בנות  3.14 ק"ג שומן

 0.59 התמדה  0.031- אחוז שומן

 31.8 הישרדות  7.31 ק"ג חלבון

 0.68 המלטה קשה*  0.012 אחוז חלבון

 0.37 תמותת וולדות*   

            11230.3 חמ"מ                       

 שיפוט גופני

 0.99 גובה  0.92 גודל גוף

 0.17 עומק גוף  0.76 אופי חלבני

 0.33- רוחב אגן  1.95 עטין כללי

 0.27 זווית אגן  1.11 רגליים כללי

 0.93- רגליים אחוריות  1.71 ציון כללי

 0.93 טלף   

 1.53 מיקום פטמות   

 0.08- אורך פטמות   

 1.12 עומק עטין   

 0.74 עטין קדמי   

 0.93 ליגמנט   

 1.18 עטין אחורי   

  ..599)*( בסיס המבחן הקודם היה פרות שנולדו בשנת 

 רצוי. ,שלילי:  ללרת"ס, המלטה קשה ותמותת וולדות ערך  הערה

 



נחסיר  ,090שווה היה  1..3לפי בסיס שנת  לק"ג חלבשלו פר שאומדן ההורשה  דוגמא:

 .397.2יהיה  .3.5ואומדנו לפי בסיס  593.0

 הייתה התקדמות גנטית בכיוון הרצוי.   ,להוציא תכונות המלטהטיפוח, כל התכונות באינדקס ל

 

 יהדות, הם שני החגים המרכזיים בחנוכהחג הפורים, יחד עם חג ה  –פורים בשיאון 

 .תקנת חכמים, אלא התוקף ההלכתי שלהם הוא מהחוק המקראישהמקור להם אינו מ

 ייןושתיית  סעודת פוריםחייב יהודי לקיים  הלכהשבו, על פי ה שמחההחג מצטיין במאפייני ה 

שת לבי. מאפיינים נוספים הם ממתקיםו מגדנותידע", וכן נוהגים באכילת -ְדֹלא-"עד

חובת קריאת מגילת אסתר בלילה וביום, החג כוללות גם את  מצוות. מסכותו תחפושות

 .מתנות לאביוניםאיש לרעהו וכן  משלוחי מנותמסירת 

. יש משלוחי מנות, תחפושות וחיוך גדולשמחנו והתחפשנו. כך כל שנה וגם השנה. גם אנחנו 

  ....מזיקים, להיפךלא וצחוק אומרים, שגם בעת צרה, חיוך 

 במיוחד הנשים שכהרגלן יודעות. טן משלל התמונות של עובדי הפניםהנה לנו מקבץ ק

 מחמורי הסבר""לעשות זאת טוב יותר 

 שיהיה לכולנו חג פורים שמח,

 יואל
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