
31.8.2018 

 לכולם שלום,

החופש הגדול נגמר, ואנו לקראת תקופת החגים. תקופות, בהם אנשים רבים נמצאים 

 לפרק זמן.  ,מסוימים, אפילו נסגרים מוסדות/ומקומות ,בחופשות

אצלנו, עובדים יוצאים יותר לחופשים, אולם המערכת מצליחה לתת את שירותי ההזרעה 

 . כסדרםוייצור הזרמה, 

ולאסוף על הזרעת העתודות אחרי החגים" וממשיכים להמליץ " –ממתינים ל  גם בטיפוח, לא

. הפעם בסקירה, דגש על המלצת העתודות ושימוש במסך מעקב חדש את העגלים הנולדים

 בטבלטים של המזריעים. ,שנכנס לפעולה

ועדים המיממאגר פרים  ,לחודש, אנו ממליצים על הזרעת עתודותאחת  – המלצת עתודות

הנעזרת בערכי סף  ,כפי שנסקר כבר בעבר, אנו משתמשים בתכנת שידוך מתקדמתלכך. 

הנשלפות לטווח התאריכים  ,מכלל העתודות 90%-שהוועדה בחרה. תכנה זו משדכת כ

-את ה. לכולן בשל ערכי הסף "הקשוחים", לא מוצאת התכנה את השידוך המתאים חר.בהנ

 ידני.שידוך  –שלא על ידיי התכנה  ,הנותרים, אנו מבצעים בשידוך 10%

 3.6%לשידוך הוא בתכנה : הסף האפשרי בשארות ריבויהוא אחוז ה,ערכי הסף אחד מ

 נוספות פרותל ,זאת כדי לאפשר ,(3.125% -המגיע ל ,)גבוה במקצת מהסף הרשום בנטע

 . 4%-עולים עד רמה של כ בשידוך הידני, אנו לפרות בודדות להשתדך.

ונכנסות לקבוצת שאינן עומדות בערכי הסף,  ,אינדקס ותכונות השיפוט הגופניכלל תכונות ה

לאחר בחינה של עין בוחנת על  ,זאת. ודכות, מקבלות פרים בשידוך ידניהפרות הלא מש

 בתכונה זו או אחרת.  ,תןיי"התשלום" שהשידוך 

אנשים המבינים את רק ללשימוש  מומלץ ו , הוא לעיתים "מסוכן"ףשידוך בערכי ס

 .כולים למצוא את השידוכים הנכונים לפרות שלא קיבלו את השידוךיהו ,המשמעויות

בטווח . 2018 יולי -יוני שהמליטו בחודשים  ,היה לפרות עתודות ,שידוך העתודות האחרון

מלצות אלו בתדירות . אנו מבצעים ה786מרמת חמ"מ של עתודות  97תאריכים זה, נשלפו 

נקודות  786ובכך לכסות את כלל העתודות )פרות ועגלות בעלות ערכי ג'נומיק מעל  ,חודשית

, כבר ימים מההמלטה 30-60בטווח  עתודות, טרם הזרעתן. כלומר, נכון להיום, החמ"מ(

 המלצה.מקבלות 

 :בחשבון חלהילקמספר נקודות להדגשה ושחייבות 

 יםבלטא. בטבלטים של המזריעיםאדית לטמועברות מי המלצות לעתודות, - טאבלט 

)הסבר הקיימות לכל מזריע ומזריע, ברמת "אזור מזריע" קיים דו"ח פרטני לעתודות 

 .על כך בהמשך(

, לשני אתרי חלוקת הזרמה ,רשימות מרוכזותב ,ידיתממועברות  – סיכום ההמלצות 

 .לפי חלוקה לאזורי המזריע השונים

 מספר המנותשמות הפרים ואת  םלמזריעי יםמעביר רונית/ינון - אחריות המזריע 

רמת המיועדות להם בחלוקת הזרמה השבועית. מידע זה מעביר את האחריות ל

 המזריע. 

מנפיקה אותן לכלל החברה. חלוקת קרן  – הנפקת המדבקות לכרטיסי העתודות 

, זמן ן האתרים )צפון/דרום(ה בזמן העברתן ביתלויהמדבקות למשקים לוקחת זמן ו



הגעתו של המזריע למרכז החלוקה, זמן החלוקה באזור, זמן ההדבקה של המדבקה 

 .הללו יכולים להצטבר למספר שבועות אירועיםהעתודה. כל ה כרטיסעל 

, כיום בידינו, הנמצאים להסתמך על הכלים הזמינים והמהירים עלינוכמערכת, 

חשיבותן היא ברמת . זמינותן של המדבקות על הכרטיסלהסתמך על וולהפסיק 

 ת/מקבל ית/הרפתןלעיתים, וסימון ברור יותר לרפתן/מזריע, בזמן ההזרעה.  ,המשק

שיכול להימנע, במידה ונשכיל אירוע  –שונה לאחר הזרעה ראאת המדבקה, 

מהירים וזמינים  דוחותשפותחו במיוחד לצורך כך: להשתמש בכלים העדכניים 

 – הנכס הטיפוחי החשובהזרעות המאפשרים לכולנו לעקוב אחר  יםטטאבלב

   .העתודות

 

 סטטוסים שונים של פריםארבעה  – 21.8.2018מתאריך  המלצת העתודות 97סיכום 

 3 קבריולט, פסטו, שיזף( בחנים בישראלנ( 

 2 בליסטו, טבסקו( נבחן בחו"ל( 

 3  אסמון, סגאן, דרילר( ישראלים ג'נומיקפרי( 

 4 ד ס. סקיפי(ואוורסט, קרי ס., ג'ר) ג'נומיקים מחו"ל 
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1
אגודת 

חלבאז
אוורסט93861932.90.0923.90.04-0.261100.30.50.2510310210110010317/06/20185814רגילמסיוןג'רמין13545

קרי ס.95083533.10.0324.4-0.01-0.161091.20.9-0.1110110210110310217/06/20185842אססילבןווינס52163אלוני אבא2

ג'רוד ס81439727.20.1018.80.05-0.07673.43.2-0.5999101999910014/06/20185873שארסורגרציה5233ב'ס כ.גלים3

סקיפי1,1021,28742.4-0.0332.3-0.06-0.23110-2.5-0.30.7610210110110210207/07/20185875ברסילבןפטריק2312ב'ס כ.סילבר4

5
בדיחי זהר 

רונית
ג'רוד ס88643539.90.2020.40.060.00622.51.3-0.411021011009810120/07/20185873קורןג'ייג'יימקרו5402

בליסטו78976734.60.0615.2-0.07-0.19382.23.4-0.389910010010210029/06/20185806סדג'ורדןדוגלי59843גבים6

ג'רוד ס80060221.50.0023.90.04-0.23540.8-0.70.2610710110210210413/07/20185873פטורבמיהג'רום10813גבת7

8
גובי בתיה 

גדעון
קבריולט1,01890835.30.0227.6-0.01-0.2976-0.31.40.391081011029910422/07/20185699סופוןדנוןשושן9532

בליסטו83370321.3-0.0323.20.010.031303.41.00.8810210210010110224/06/20185806רצוףג'רמיןארגמן3844גולן איתן9

סקיפי8191,03028.2-0.0728.9-0.030.24510.01.60.6610410210010210229/07/20185875מסיוןסילבןגרסיה77521גזית10

אסמון80732531.80.1616.60.05-0.26481.82.8-0.60101101999910008/07/20189210דוגיתפטרושהגרציה77891גזית11

אוורסט89864923.60.0026.20.05-0.161420.10.5-0.4810810310410410706/07/20185814סיגרדוגיתג'רמין75835גנוסר12

שיזף85216035.30.2418.10.11-0.211092.1-2.3-1.2210310110210110313/06/20187989סדשסטדג'ייג'יי88774גניגר13

סגאן84095831.6-0.0223.2-0.05-0.2791-1.8-0.9-0.1310310010410410528/07/20189222סטופג'ייג'ייפטריק91722גניגר14

אסמון84576743.10.1221.4-0.02-0.0920-0.82.71.9410110298999906/06/20189210סילבן3325דבוש משה15

ג'רוד ס79742415.70.0017.80.04-0.411392.32.40.0510410310210110426/07/20185873סיגרדיגיג'רמין9123דגניה א'16

17
דובדבני 

אברהם
סקיפי8661,03131-0.0528.4-0.03-0.06114-2.5-1.00.7010010010310310302/07/20185875מקררג'ייפטריק10072

18
דויטש מוטי 

אורה
טבסקו93566541.10.1424.20.03-0.26-20.4-0.21.1910110198989924/07/20185876ברסירופמקדו984

סקיפי79153627.80.0719.80.02-0.171110.21.4-0.101031011009610123/07/20185875אשבולג'יישושן51812דנרון19

קבריולט93170936.60.0922.30.00-0.271110.20.10.651011011009810114/06/20185699גלססטדראלב5752דרויש יוסף20

אסמון83373535.50.0721-0.02-0.1867-0.20.20.4010010010110210103/07/20189210גומזאסבופון52922הזורע21

קרי ס.81089534.60.0223.9-0.030.1097-1.00.2-0.9010410010210210408/06/20185842ורהודלזקא38902חפציבה22

אוורסט78843021.20.0520.40.06-0.191162.3-1.0-0.069610098989823/07/20185814מרורסידורףג'יי42864יבנה23

אסמון84286422.7-0.0623.3-0.03-0.211300.01.80.1210110210610710611/06/20189210סטהודלג'מצ'י71703יהל24

בליסטו82573631.50.0417.8-0.04-0.17813.31.11.421001019910010028/07/20185806בדוןג'קיארגמן10953יחיאלי יהודה25

סגאן79394326.1-0.0624-0.040.12642.5-0.9-0.5910610110010110301/07/20189222ברסטופג'רום20323יפה אהוד26

27
כהן אליאסי 

חיים
אסמון78876431.30.0323-0.010.00280.2-0.1-1.5410310310510410518/06/20189210לופווינסמסז'3543

28
כהנשטם 

ראובן
סגאן82380027.1-0.0127.60.020.0050-1.10.80.4110310210610210509/07/20189222טורפדופוליןמיטרן10333

טבסקו81159543.50.1820.90.020.0573-1.4-0.6-1.1410810010010110415/07/20185876רצוףדנוןזקא80231כפר גלעדי29

קבריולט94887426.4-0.0425.9-0.01-0.29591.12.50.2510010097989902/06/20185699סיגרלופסגריר18973כפר מסריק30

קבריולט811743310.0421-0.02-0.23121-1.81.50.6110110010310210302/06/20185699אבשהדיגיפטריק20112כפר מסריק31

קבריולט83340239.20.2019.30.06-0.2664-1.00.30.171001001009910025/06/20185699סקובוסדשגדר75585כרמיה32

 ב' משקים-טבלאות לפי א' 3 סיכום פרטני של העתודות:
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ג'רוד ס81854425.90.0519.60.02-0.071042.54.40.6610210210310210326/07/20185873מרסיהג'רמיןוויסדום63063לביא33

סגאן79571931.70.0521.4-0.01-0.15550.0-0.40.0010610110210010431/07/20189222אבשהקורןג'רום63303לביא34

אוורסט80076226.6-0.0122.6-0.01-0.04970.50.1-1.271061001009810315/07/20185814ג'קימרקנהזקא8162לדני אפרים35

קבריולט82075723.6-0.0318.5-0.04-0.451011.02.11.3110010110010210007/07/20185699בדוןג'ונסוןארגמן11183מאירוביץ ערן36

69484מענית37
מ.מקסי

ם
ג'רוד ס92577630.80.0223-0.01-0.12852.72.2-0.1210510010510610404/06/20185873טורפדוגובר

בליסטו86283826.8-0.0321.4-0.040.031323.62.40.481021011019810217/06/20185806מיסבג'ייג'ייארגמן67883מפלסים38

בליסטו84067729.20.0418.2-0.02-0.061334.21.31.2010110110010110109/07/20185806מולאווינסארגמן25632מרום הגלבוע39

דרילר86369735.30.0819.7-0.02-0.101470.11.5-1.18105100999910212/07/20189240רצוףסיגרזקא68152נוה איתן40

סקיפי80295533.90.0025.1-0.04-0.0637-2.31.31.2110110197979919/07/20185875סקובובולססילבן14534נוי אריה41

קבריולט83057021.20.0117.90.00-0.42983.8-0.20.9410010110110010104/06/20185699טנטדיגיארגמן4192ניסנבוים יעל42

בליסטו94490434.10.0122.3-0.05-0.191301.81.61.531021021019910222/07/20185806פיסקמסקולארגמן61932נצר סירני43

דרילר89059633.40.1024.20.05-0.071270.0-0.30.041031009910210207/07/20189240גדג'רמיןסיטבון12902סגל אודי44

שיזף1,06491843.90.0926.6-0.02-0.181420.0-0.60.5110210010410410518/07/20187989מרסיהג'ייג'ייפטריק65452סעד45

שיזף80258025.80.0418.90.01-0.061422.40.7-1.2510410210310210430/07/20187989סופוןמקרוג'ייג'יי79222סער46

שיזף789458160.0019.90.05-0.211193.50.0-0.8910210210410110422/07/20187989גספרדוסיג'ייג'יי49952עין גב47

קרי ס.88187128.7-0.0222.8-0.03-0.231280.01.50.6810210110210210308/07/20185842סיגרג'רמיןפטריק54882עין השלושה48

קבריולט82564432.50.0815.9-0.03-0.301181.91.31.091011029910410013/06/20185699סופוןסילבןארגמן54552עין השלושה49

אוורסט78966526.90.0217.8-0.02-0.131023.20.0-0.261001019910010028/06/20185814מסילהארגמןג'קי17712עין שמר50

אסמון78871334.60.0715.6-0.05-0.321060.8-1.6-0.231019910110010211/07/20189210סופוןשגיבמגיסט21912עלומים51

52
פישבין  

ישראל
דרילר83973132.90.0521.9-0.01-0.07820.21.6-0.70105100979510028/07/20189240ג'רוםפסטו6852

53
פרי ניהול 

חלמון
דרילר91754740.90.1722.90.05-0.02780.90.0-0.9510510210110310222/06/20189240סילבןווינסמונרי5912

בליסטו85589827.3-0.0420.3-0.06-0.081274.1-0.40.851001019910010017/07/20185806סטג'קיארגמן10814פריד יחזקאל54

טבסקו79735538.20.2114.50.03-0.31581.20.8-0.1010110010010010114/06/20185876לאבג'קיסטאלון64942צאלים55

סקיפי82340141.20.2218.40.05-0.16310.9-0.4-0.07102100999510019/06/20185875ליקרגספרמקרו26022קליה56

57
קמחי ראובן 

נופר
בליסטו88790434.90.0221.1-0.060.10913.34.00.40100101971009905/07/20185806ליקרלופארגמן1213

קרי ס.89859036.80.1320.90.02-0.27130-1.02.21.249710110210210114/06/20185842סקוררמרסיהאס56777רמות מנשה58

בליסטו80065731.50.06210.00-0.10571.00.20.46102101999810022/07/20185806ג'רמיסרולמקרו35403רמות מנשה59

סגאן8631,32429.6-0.1327.5-0.10-0.03109-2.01.20.571001001019610226/06/20189222אסרנטדסופטריק77202רמת הכובש60

61
רפת גל-ים 

אגש"ח
סגאן9101,04426.3-0.0829-0.03-0.15115-1.80.7-0.0710310010410410529/07/20189222סיגרג'ייג'ייפטריק95741

62
רפת גליל 

מערבי
אסמון89884028.2-0.0122.9-0.03-0.04903.22.0-0.5310010198989906/07/20189210מידןמקררג'קי99964

63
רפת גליל 

מערבי
דרילר87654634.10.1223.10.05-0.081120.9-2.3-0.7510210010510310403/06/20189240מידןג'ייג'ייאיפון15563

דרילר80276128.50.0120.4-0.03-0.051490.61.50.3710210110110210212/07/20189240מועדרגילג'רמין14975רפת גן64
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85468631.30.0521.50.00-0.13951.10.8-0.01102101101101102עתודות

87054030.90.0923.00.05-0.131050.10.4-1.30105104106105104פרים

16-146-0.30.041.50.050.0010-1.0-0.4-1.2933542הפרש

 :סיכוםל

עתודות, ל הפרים ממוצע תכונות  זו, ניתן להבחין בהבדלי לוועדהכלל העתודות והפרים  

, למעט הפרים ת קבוצת, משפרעיקר התכונותאת שהן הקצה העליון של העדר הישראלי. 

 .תמדה. יש להדגיש, שהממוצע אינו משוקלל לשימוש הפרים במציאותפוריות בנות וה



ניהול ומעקב אחר העתודות, הוא ערך חשוב ביותר בטיפוח ואחריות  - מסך חדש בטאבלט

 . שטח זההמזריע  מצטרפת לאחריות של אנשים רבים העוסקים ב

 . בפתיחת הדו"ח אפשר לעקוב אחר מספר דברים:עתודותט ישנו סימון לאבלהט דוחותב

רק לאחר דיווח המשק על יציאת הפרה  – כל העתודות החיות באזור המזריע .1

 וקליטת הנתונים בספר העדר, העתודה תצא מהדו"ח.

. כיום עומד על העתודות הראשונות 1,000 -לבהתאם לסף הנקבע  סף העתודות .2

 , או לחילופין, עתודה שכבר קיבלה המלצה בתחלובה האחרונה788

 .יום לאחר שהוועדה המליצה ,נקלטת בדו"חההמלצה  – פר מומלץ .3

של העתודה. רצוי לבחון את תאריך ההמלטה  .ואין המלצהבמידה  – "0"המלצה  .4

י, המליצה רק עד המלטות יול והוועדהבמידה וההמלטה מתוכננת להיות באוגוסט, 

 . דוגמאות לכך, בהמשך. "0" ה תהייההרי ההמלצ

 

 תקלות שיש לשפר בדו"ח:

 להוסיף את שם הפר המומלץ - שם הפר 

 ההמלצה הוא תאריך ההמלטה האחרונהתאריך  – טעות בכותרת 

 את ההמלטה העתידית, במידה והפרה בהריון ומדווחת להוסיף  - המלטה עתידית

 ר העדרלספ

, ואמנם הוזרעה בו סלוקיהומלצה בפר  1369פרה גיא, -שות' הר: ראשונהשורה  – לדוגמא

. חסר תאריך להמלטה עתידית. במידה והיה, ניתן היה לעקוב אחר המלצות (9154)מספרו 

 ,יולי-יוני נים להמלצה היוהוועדה ולהבחין שעדיין לא ניתנה לפרה המלצה )החודשים האחרו

 . (2019ה להמליט בינואר צפויהפרה 



רמת החמ"מ  ,וןבמבחן האחרעדיין ללא המלצה.  1577פרה גיא, -שות' הרשורה שנייה: 

והיא עלתה להמלצות, רק במבחן הנוכחי. במידה והיה נוסף גם  ,שלה הייתה נמוכה מהסף

ובוועדות  ,( המזריע היה מבין שעדיין אין לו המלצה2018תאריך המלטה צפוי )נובמבר 

 .אותה קבלאמור להעתידיות הוא 

 כך הלאה....ו

 

 אנו נשפר אותו. . טוב שהדו"ח כבר קיים

ליקויים נוספים, אנא צרו איתי קשר וננסה לשפר אותו בגרסה  בדו"חבמידה ומזריעים רואים 

 . הבאה

 

 ולבסוף,

מקור אומרים שהסתיו הקרבות ואיתם "חודש הרחמים והסליחות". יש הרוחות  – חודש אלול

הימים  40 י, כרמז לאירועי(3)שיר השירים, פרק ו', י לדודי ודודי לני אוא: השם אלול ה

במעמד קבלת התורה,  ",ילדודי ודודי " – כ  שם,לועם ישראל  משה מאוד בהם היה קרוב

 בהר סיני.

 אני מאחל לכולם  , ילדודי ודודי לני א -כאיש לרעהו  יחסייוב

 שנה טובה וברוכה

 ת ובריאות פוריו

 בברכה,

 יואל

 


