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5771720019.90.1014.00.06-0.311.5113ייבוא חלב Gסופרסיירהאדוויאולטיים5780

61859827816.50.0517.40.07-0.10-0.543ייבוא חלב Gמן או מןבליסטובורלון5783

9315363736.3-0.0615.20.03-0.24-1.2141ייבוא חלב Gשיימרוקבליסטוברולו5784

113253827317.80.0715.20.05-0.10-1.353ייבוא חלב Gסופרסטישןמוגולמנדלה5785

4379059433.70.1020.50.020.06-1.0113ייבוא חלב Gסופרסייריודרנתן5788

151780449127.50.0817.70.02-0.191.5116ייבוא חלב Gמסימונטרוסמגמן5789

112675141725.10.0816.80.03-0.250.3123נבחן - ישראלג'רמיןג'מבהג'מצ'י7824

71466442114.70.0016.90.03-0.161.673נבחן - ישראלג'סטיסדיגידסט7835

4068340521.00.0519.30.05-0.191.5-49נבחן - ישראלג'רמיןסטדסגריר7838

9016G 22675563423.10.0017.7-0.02-0.091.7117ג'נומי - ישראלג'רמיארגמןאיגיבור

9059G   29572947423.90.0617.90.03-0.220.747ג'נומי - ישראלמקרראיפוןאייפק

9060G   6160653721.20.0215.5-0.010.182.374ג'נומי - ישראלדוגיתארגמןארמלי

9063G   8577242438.80.1915.10.02-0.130.577ג'נומי - ישראלג'רמיןבופוןבוז'י

9064G     2164566424.30.0118.6-0.020.06-0.173ג'נומי - ישראלהודלבופוןבהד

139166
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גודל גוףרגלייםעטין כללי

1.21.2-4.3-3.0110114108אולטיים5780

1.9-0.4-1.9-0.711110696-בורלון5783

1.2-0.5-0.50.312110699-ברולו5784

0.6-1.3-0.8-1.0105100102מנדלה5785

0.20.2-3.0-0.9108108101-נתן5788

0.41.2-2.70.7103107100מגמן5789

0.40.2-0.50.0108102104ג'מצ'י7824

2.50.00.80.6108102102דסט7835

4.21.23.70.7102101104סגריר7838

9016G 0.50.40.20.2104103103איגיבור

9059G   0.30.4-0.7-0.410310099-אייפק

9060G   2.30.70.0-0.5102101101ארמלי

9063G   1.60.80.5-0.8101101104בוז'י

9064G     1.0-0.10.4-0.2102101101בהד

סה"כ המלצות

305מצטבר כולל את הוועדה הנוכחית

1108.01.82 

 לכולם שלום,

0 /שנהעתודות ...,8-הטיפוח עברה להמלצה של כמערכת  – המלצות להזרעת עתודות

הוא  ,מהמערכת המרכזית נכון להיום, הסף התחתון לפרת עתודה המקבלת המלצה להזרעה

פרות שהמליטו בחודשים ת ועדה העוברת על 0 אחת לחודשיים, מתכנסחמ"מ 077

 קבוצות: 3-האחרונים, וממליצה לפרות אלו שימוש בזרמה שמקורה מ

  נבחנים ישראליםפרים 

 פרים ג'נומים ישראלים 

 פרים ג'נומים/נבחנים בחו"ל 

, הם 08 טבלת הפרים המוצגת בטבלה של פרים רב יותר ובפיזורהמדיניות היא בשימוש 

  בוועדה האחרונה0  הפרים שהומלצו להזרעה

 ומעלה חמ"מ ..0: פרים להזרעת עתודות מרמה של 8טבלה 



 מספר הערות לטבלה:

 1 פרים מיבוא 2-פרים מקומיים ו 

 1  סבא -ל, אולם המרחק הוא בעיקר ג'סטיספרים עדיין קשורים לקוו הדם של"-

 רבה"

  נקודות החמ"מ0  831-1.8וברמות הנעות בין  ,ג'נומיםכולם  –זרמת הפרים מחו"ל

בסביבות וזאת בשל הישנות נמוכה של הנתונים ) הללואין משמעות גדולה למרווחים 

0 יש משמעות גדולה לקווי דם חדשים הנמצאים בחלקם בפרים אלו0 (%.8-ה

 נמוכים, חמ"מערכי ירד ל)פר יבוא מצרפת(  9950 –אוסונט להזכירכם, גם 

אופן ו 0077 – איסרהמובילים היום את הלוח הישראלי:  ,והתפתחו ממנו שני פרים

פר מומלץ, הן   Xצאצאים משילוב העתודה תחשיבות גבוהה לקבל קיימת 09590 –

 ברמה הלאומית והן ברמה של הרפת0

  ממליצים בעיקר על פרים הגבוהים בחמ"מ0 אנו  –זרמת הפרים הנבחנים הישראלים

אולם משאלו סיימו את מכסת ההזרעות שלהם בעתודות, אנו משתמשים גם בפרים 

באחת מהסקירות  טובות0שמרביתן נוספים, בעלי קווי דם מעניינים ותכונות משנה 

 לעתודות0 שהומלצוהשנתית הבאות אתן את רשימת הפרים 

  ישנות ברמה של 0 הביניהםרבה תחלופה מדיניות ל –זרמות פרים ג'נומים ישראלים

 מביאה את החשיבות בפיזור בין הפרים0שלהם,  88-81%

  ומשדכת לפי ערכי סף, המשפרים את התכונות מתוחכמת"התכנה  –תכנת השידוך "

יה נמוכה יותר חמ"מ0 נכון, לעיתים רמת החמ"מ של הצאצא/ית תהיהבונות את ה

מרמת החמ"מ של העתודה, אולם ברמות הישנויות שכאלו, הרבה נתונים עוד ישתנו 

עד לקבלת המבחן של העגל או ביצועי החלב של הפרה0 למרות רצוננו לפזר בין 

בשימוש0 כך יצא יוגבלו ש מסוימיםפרים ימצאו  תמידהפרים, בשל קרבות הדם, 

ביותר  "זמיניםה”היו  9075 –ומגמן  5709 –איגיבור  ,5795 –אייפק שבוועדה זו, 

 לסף קרבת הדם ולתכונות האחרות0

  את פיזור ההמלצות בוועדה הנוכחית לעומת סה"כ  לחלקיש  –סה"כ ההמלצות

 3.8( נתן 08 סיכום של שני הטורים הללו )טבלה הפר לעתודותמצטבר להמלצות 

 המלצות, מפרים אלו0

  מנסים להמליץ על פרים שאינם גדולים מאוד0 ברשימה זו, מרבית אנו  –גודל הפרה

 שתורם את ,9077 –אולטיים חריג אחד, למעט  ..8-הפרים נמצאים בסביבות ה

   0לגודל בנותיו 8.1הערך 

  הפרים נמצאים עם רכיבים חיוביים0 מרבית  –רכיביי החלב 

 

 

 

 



הערותמרציםמיקוםנושאחודש

נובמבר, 30  - יום רביעי
נהיגת חורף                                                                                         

הפעלה יצירתית

שיאון 

דרום

גיורא               

עופר וענבל

אחראי על בטיחות ותקינות רכבים בשיאון        סוס 

www.soosagala.co.il - ועגלה

דצמבר, 20 - יום שלישי
לוח פרים                                                                                                  

דיון בקבוצות: שיפור השירות - פנימי וחיצוני, הון אנושי ותכניות לעתיד
בחן

יואל זרון               

עופר אילת
חלוקה לקבוצות דיון

ינואר,  18 - יום רביעי
איזו כללי                                                                                              

הטבע בעיני הציפור
בחן

דני גלעד                 

יורם שפירר

מרצה חוץ

פברואר, 14  - יום שלישי
בטיחות                                                                                                    

15  שנים לטיפוח פרת החלב בישראל - היבטים גנטים וכלכליים
בחן

יואב                

אפרים עזרא
הרצאה מהכנס

מרץ, 15 - יום רביעי
מחקרים - מהנעשה במעבדת הזרע בשיאון                                       

השוואה בין סככה מרחבית וסככה כוללת - ביצועיי ייצור, רביה ורווחת הפרה
בחן

טניה ורונית          

יניב לבון
הרצאה מהכנס

אפריל, 19   - יום רביעי
האם שטיפת עוברים פוגעת בהתעברותה העתידית של התורמת?              

  לוח פרים
בחן

אמיר שיפמן          

יואל זרון
הרצאה מהכנס

מאי, 16 - יום שלישי
רעלנים ומדדים חשובים באיכות הזרע                                                

הרצאה מוזמנת
בחן

צביקה רוט             

מרצה חוץ
נושא ההרצאה המוזמנת תפורסם בהמשך

סיום עונהיוני, 14 - יום רביעי
מקום 

יקבע
וועד +הנהלה

תכנית הדרכה, שנת 2016-17  ימי שלישי/רביעי - זמן כינוס ב-16:30

, אנו נובמבר שהחגים המאוחרים ואירועים נוספים במהלך חודבשל  – , השתלמויותהדרכה

מתחילים את הפגישות המקצועיות המשותפות רק בסיום חודש נובמבר0 כרגיל, פיזור 

בשנים האחרונות, נפגשנו בקיבוץ אייל0 על כך תודתינו0 ימיי שלישי או רביעי0 בהפגישות הוא 

 בבחן0  יתקיים ,ויי מיקום וקרוב לוודאי שהמפגש החודשיאולם השנה אנו מבצעים שינ

לעבור במסגרת הבטיחות, נהיגה ואיזו, ניסיתי  הפעם, מעבר למספר נושאים שאנו מחויבים

שחלקם  0 נושאים אלו, משיאון מספר אנשיםמרעיונות שקיבלתי מ וזאת נושאים שוניםב ןלגוו

מעבר לפוריות מחוזות אחרים, אפשרות לפתוח את הראש ל נותנים לכולנו, "מחוץ לקופסא"

 והגנטיקה שהם שיגרת חיינו המקצועיים0

 1.82-80, : תכנית השתלמויות שנתית1טבלה 

המתרכזת ת המקצועי השתלמות0 מעבר להם חודשיים והם חלק מהסכם השכרהמפגשים 

, המקצועיים והמנהלתיים הניתנים בפגישה יש חשיבות גם למסרים ,מסוימיםבנושאים 

אבקש  החיזוק החברתי החיובי0בינם ולהנהלה, וכמובן גם  ,לבין עצמם בין העובדיםלדיבורים 

, טרם הפגישה, להנהלת )מסיבה כל שהיא( בהשתלמות שתתפותהעל אי יכולת ה להודיע

אנו נערכים לפגישות בכובד ראש ואין זה מכובד להביא מרצה מן החוץ, או מרצה 0 החברה

 מקרבנו ומולו יושב ציבור קטן של משתתפים0

ל, שבוע לפני 0 כרגיוזאת בשל אילוצים בלתי צפויים מוצעתתכנית היתכן שיתקיימו שינויים ל

בסקירה השבועית ובדרכי  ,השעה, מקום המפגש ויםהנושא מומועד הפגישה, יתפרס

 לנו0המסרונים הרגילים הקיימים אצ

ה שקיבלה תגובות מאוד חיוביות מהקבוצות שהשתתפו בה0 הפגישה הראשונה היא הפעל

http://www.soosagala.co.il/ 0המעוניינים לדעת יותר על הפעלה זו, מוזמנים להיכנס לאתר 

 0זמןבשימו לב, היא תתקיים בשיאון דרום0 לגבי ההסעות, יגיעו הודעות 

 , יואלשבת שלום לכולם

http://www.soosagala.co.il/

