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 לכולם שלום,

קודש יהיה לכם כל -"ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא

 )במדבר כ"ט, א( מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם"

 0חדשה שנה של ראשיתה את מציין, תשרי חודש של הראשונים ביומיים הָחל ,השנה ראש

 והסליחות0 הנפש חשבון תקופת מכיל את, והסליחות הרחמים חודשגם  הנקרא, אלול חודש

 יהיה השביעי החודש כי נקבע בבל גלות בתקופת0 השנה ראש נחגג אלול חודש של סיומו עם

 "0תשרי" השם לו ונקבע, החודשים למניין הראשון החודש

0 תקיעת השופר מוסברת במספר רב של העולם בריאת סיום יום הוא ,השנה ראש ,ביהדות 

אה, תחילה של עשרת ימיי תשובה, מעמד הר סיני ועוד גוונים0 היא מסמלת את סיום הברי

 כהנה וכהנה0 

שבה מרביתנו, המאמינים ושאינם מאמינים, מגיעים  תקיעת השופר מעלה זיכרונות ילדות

כסמל לתחילתה של שנה חדשה ולאחר   ,תקיעת השופר ,בתרועה רמה תליום חג שבו נשמע

מלים היהודים הנשמעים והנראים סיום עשרת ימיי התשובה, ביום הכיפור0 אחד מהס

 במקומות רבים, בישראל ובכל רחבי העולם0

ְכֶלה ה "ת ִּ נָׁ ְללֹוֶתיהָׁ  ש ָׁ ֵחל, ְוקִּ ה ת ָׁ נָׁ ְרכֹוֶתיהָׁ  ש ָׁ ברכה המסמלת את הסיום  – "ו בִּ

של העבר וההתחלה של העתיד0 איחולי לשנה טובה, בריאה, פורייה, סובלנות ועזרה הדדית 

 ר בארצנו הקטנה0  אמן סלע0ושכולנו נרגיש בטוחים יות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 000000בחזרה לסקירה:

 9.92בשנת  – סמנים גנטיים ויישומה בפרות ועגלות ...,.סלקציה לפי מערך של  - טיפוח

סמנים ( .K94)...,.94של מערכת קלט לנתוני שבב  ויישוםהוגשה תכנית מחקר לבחינה 

אנו שבבים אלו בסמניםK24  0דם שהכיל גנטים של חברת אילומינה0 שבב זה מחליף את הקו

ים מערך עגלי הטיפוח והעתודות0 לעומתו, פיתחה חברת אילומינה שבבמשתמשים לבחינת 

סמנים0 במסגרת המחקר תכננו בתחילה להשתמש  .K0 -ו .Kבגודל של  ,יותר וזולים קטנים

ט , הוחל.K0-ואולם לאחר שחברת אילומינה פרסמה את השבב של ה .K-בשבב של ה

 לעבור ולהשתמש בו0 

 באומדן הגבוהות העגלות ..9 של מדגם להפיק ןתוכנמסגרת המחקר, בבשנה שעברה, 

 חודש 99 מגיל העגלות כל את כלל המדגם0  עגלות 942 נדגמו היום עד0 הורים לפי הורשה

 942 מתוך"0  שיאון" -ו הבקר מגדלי התאחדות עובד י"ע נוהל הדגימות איסוף0 המלטה ועד

, כלומר היא הייתה הנתונים במאגר גנוטיפ לאם קייםהיה  מהן 29 -ל שנדגמו ותהעגל

 בנות הינן ,הורים הורשה לאומדן גבוהות שעגלות התומכת בטענה תוצאה0  עתודה

 .עתודות לאימהות

עגלות0 יוני שמאלי קיבל את המשימה  ...-הורחב המדגם לבמסגרת המחקר,  השנה,

העגלות0 בשבועיים  נמצאות בהםש ,ם המסומניםהדגימות מהמשקי ללאסוף את כל

מהן נשלחו כבר לבחינת הסמנים0  ..9-דגימות ש ..9-הראשונים לעבודתו, נאספו כבר כ

למעשה, יוני סיים את משקי הדרום, ויעבור בתקופה הקרובה למשקי המרכז והצפון0 

 תיאומים רבים נעשים כדי שמשימה זו תושלם בדייקנות ובמהירות0 

 דברים חשובים: מספרהמדגם הזה, יתרמו למערך הטיפוח הלאומי בתוצאות 

תכנית כחלק מ( .K94-לשבב ה )שיוך התוצאות Imputationשילוב העגלות לאחר  90

 הארצית הטיפוח

לזיהוי העגלה במחשב0 כבר כיום,  Gתוספת האות  –סימון העגלות כעגלות גנומיות  90

המוגדרות כמועמדות  Gעגלות  ..עגלות הראשונות, יש  990-לאור תוצאות ה

 העתודות המיועדות להזרעה לקבלת עגלי הטיפוח0  ...,9 -לעתודה והן חלק מה

עגלה שזוהתה כבת לא נכונה לאביה, ימצא האב  –זיהוי מדויק של הורי העגלה  00

 המתאים, מהמאגר הגנטי הקיים והגדל0

יקת הורות : משלוח, בד.K0 -בניית מערכת שירות לרפתנים על סמך שבב ה  40

 ואומדני הורשה גנומיים0

 4המערכת התפעולית הנבנית בסעיף  –הכנת המערכת לקבלת דגימות מרפתות  20

תוכל לתת מענה לדגימות רבות שישלחו בעתיד על ידיי הרפתנים0 דגימות מהרפת 

הפרטנית, קיימות במדינות רבות, וגם בישראל שלב זה יגיע0 הן למעשה שלב נוסף 

בטכניקה  תמששתוכל להכל רפת ורפת, 0 "המדויקת יותר"בהתפתחות הגנטית 

את השידוכים, בצורה טובה יותר  כווןלזיהוי הפרטים המצטיינים ובכך תוכל ל

 תחלופה, ויציאת הפרות/עגלות0



אנו בשלב ההקמה שבה חברת שיאון נערכת לוגיסטית לקבלה, מיון ושליחה של מאות 

, כפי שאנו רות שלנו למערכת הטיפוח ולרפתניםדגימות גנומיות0 זה יהפוך להיות חלק מהש

 מבצעים כבר שנים רבות0

 מהלכים ארגוניים: שלושהבמסגרת זו ביצענו 

0 בשלב ראשון רק הארצי קרן תהייה המתאמת והמפקחת על כל מערך הדגימות 90

 למערך הטיפוח הלאומי ולאחר מכן לדגימות שתגענה מהרפתות0

רף קובץ המתאר את אופן לקיחת דגימת לסקירה זו מצו –מכתב הסבר לרפתנים  90

השערות לבחינת הסמנים הגנומים0 אנו מתכוננים לקראת המהלך הארצי שבו 

יקחו דגימות מעגלים ועתודות לפי תכנית סדורה יהרפתנים ברפתות השונות 

בעתיד הלא רחוק, במהלך יזום, הם יבצעו זאת, לפרטים נבחרים שלהם מראש0 

המזריעים מהמשקים  יעבירו ,יש לשים את השערותבהן  ,את המעטפותברפתות0 

לשני המרכזים שלנו, בצפון ובדרום0 אנו נאחד את הכל למרכז הדרומי שבו קרן 

 ערכת הארצית0 תנהל את המ

ענבר תהייה אחראית על כלל השגויים הארצי0 כלומר, כלל המזריעים יהיו קשורים  00

טורית לצפון ודרום, לשאלות וברורים בנושא השגויים מענבר0 החלוקה ההיס

 תתבטל והמערכת בתמיכה של ספר העדר, תהפוך להיות מערכת ארצית אחת0

הרגלים של שנים, משתנים ומהלכים חדשים מתרחשים0 על כולנו לנהוג בסובלנות לתקלות 

מזדמנות של "ההתחלות", אולם בסופו של דבר, נמצא את עצמנו במקום שבו מדינות 

בחמש השנים האחרונות, ומהלך הטיפוח הלאומי  ,ת כבראירופה וצפון אמריקה נמצאו

 והטיפוח הפרטני בכל רפת ורפת, יתפוס תאוצה0 

   

עתודות  ...,9-כיוון שהוחלט להגדיל את בסיס הטיפוח ל – המלצות להזרעת עתודות

, אנו מבצעים המלצות להזרעת עתודות בצורה תכופה יותר0 לעיתים, הפתקאות ..0במקום 

ות באיחור למשקים, אולם ההמלצות נמצאות במערכת, בלילה לאחר החלטת הצהובות מגיע

 0 )טבלטים של המזריעים, ובמערכת השידוכים של נטע( המערכת

 

 חמ"מ 091הוא  ,העתודות 0,111במסגרת  ,תחתון לעתודהחמ"מ סף 

 

 

שהמליטו בחודש יולי0 המלצות להמלטות אוגוסט ההמלצות להזרעת העתודות  להלן 

 כבר בדרכן0  נמצאות

תוצרי הסריקה שהתבצעה במסגרת  –שימו לב, ברשימה יש נמצאות כבר שלוש עגלות 

 הניסוי שהוסבר בתחילת הסקירה0
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מומלץ

תאריך 

הערותהמלטה

24/07/2016דסט767אסאבופון2830בניהאהרון שמואל

30/07/2016מגמן783סדשג'קילולו1043כפר ויתקיןאוריון אליהו

17/07/2016מנדלה939סיגרג'רמיןשירלי7650אושהאושה

02/07/2016מנדלה772מרסיהג'קיימית381אילאייל

25/07/2016מגמן960הודלג'קיציפורה8994אפיקיםאפיקים

31/07/2016בורלון698לופדסט8312אפקאפק

06/07/2016מגמן709הודלדנוןלפיד1370כפר ויתקיןבולטינסקי אמנון

31/07/2016מנדלה815סדשג'רוםקרמיסימו3671אלוני הבשןבשנית

18/07/2016מנדלה779סופוןג'רוםעמוקה4073אלוני הבשןבשנית

עגלה 07/07/2016Gדסט798מרסיהסיטבוןססיסקה5687גזיתגזית

07/07/2016אייפק   754Gסדשג'רוםאבודיבה7741גנוסרגנוסר

28/07/2016איגיבור 757Gהודלג'ייג'יי724בית חלקיהדובדבני אברהם

30/07/2016אולטיים835ג'קיארגמן869בית חלקיהדובדבני אברהם

21/07/2016ג'מצ'י722סטדאוקטן4907הזורעהזורע

06/07/2016ג'מצ'י717דוגיתגספר2144כפר יחזקאלזמיר את בורן

15/07/2016אייפק   712Gמרסיהג'רמיןברמין4021יבנהיבנה

עגלה 23/07/2016Gג'מצ'י721הודלסיטבון387יקנעםיוקר יוסף

03/07/2016אייפק   803Gלופג'ייג'ייאלוף6231כפר בלוםכפר בלום

05/07/2016נתן698אסאסידורףעמיר7326כרמיהכרמיה

05/07/2016ג'מצ'י700דיגימגנטומירי5087כרמל-מעוןכרמל-מעון

26/07/2016מנדלה716דיגיג'קיאיריס505פרזוןלוי רענן

31/07/2016ארמלי   706Gבלמיג'רוםגאיה438מדרך עוזמטמון את טיירי

31/07/2016מנדלה829ג'קימפרק986אמץסקורצרו דוד

30/07/2016אולטיים746גדסיארגמןמשי1978עלומיםעלומים

20/07/2016בהד     724Gליגלג'ייג'ייג ייג יי2875עין אילהפ.ל.מ עמרי בעמ

עגלה 07/07/2016Gמנדלה840ג'רמיןמקרו19כפר יהושעפניני  שמואל

13/07/2016בורלון840סדשווינססידנית2288קליהקליה

04/07/2016בוז'י   785Gלופארגמןעדינה2279קליהקליה

30/07/2016אייפק   822Gסנירג'רמיןמניירה2339מורןר.מורן אגשח בעמ

03/07/2016בוז'י   697Gאסאג'ורדןרצוןטוב4884ראש צוריםראש צורים

13/07/2016אייפק   696Gסדשהודלפארלי4885ראש צוריםראש צורים

24/07/2016מגמן702הודלג'רמין319רמת צבירודברג פנינה

29/07/2016בורלון847ג'ייג'ייארגמןשרה7507רמת הכובשרמת הכובש

14/07/2016ג'מצ'י772סירופדובאיפרה8687כפר גליקסוןרפת גל-ים אגש"ח

18/07/2016מגמן699סטדג'רום9568גבולותרפת הנגב

17/07/2016נתן765סופוןדיגישידור2205יפעתרפת העמק

20/07/2016מגמן856אוןג'רמין785צרעהרפת יהודה

03/07/2016ברולו758קרקג'ייג'ייצפלין3154אילוןרפת מנור

22/07/2016ברולו857סובולג'רוםקיץ3731מולדתרפת צבאים

16/07/2016ג'מצ'י745לופווינס5851אורטל רפת צפון הגולן

03/07/2016מגמן733אדורםג'ייג'יימדברית8145משואות יצחקרפת קדם

13/07/2016אולטיים741בדוןסטרטזלדה7952משואות יצחקרפת קדם

10/07/2016אולטיים694מקררפטיט643שדמות מחולהשדמות מחולה

05/07/2016אולטיים887בניאסארגמןאופטינה8847מיצרשות' אפיק מיצר

07/07/2016אולטיים773סופוןארגמןמילי7787חנתוןשות' מכבי-חנתון

10/07/2016ברולו829אסג'ייג'יי791כפר ויתקיןשות רפת שביל החלב

 מיון לפי משקים – .9.9: סיכום המלצות להזרעה להמלטות יולי 9טבלה 

 נחת מהחברים והמשפחההרבה שבוע טוב, ו

 יואל


