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G      103101102105103חזוי0.124236-0.10.1 2111.2 0.3 0.32-בס

G     101100100101102חזוי0.8167211.31.6 1250.2 0.5 0.29-אגן

G  10110110110099חזוי1.5150240.1-1.6- 157-1.0 1.2 0.07-ספיישל

G    104103104101103חזוי0.9120220.5-0.8 111-0.5 1.0 0.15-סבבה

G   999899100100חזוי0.5113240.22.3 1000.3 1.9 0.02-אמקור
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 ,לכולם שלום

התפרסם ובו תוצאות מבחן  2019לוח פרים דצמבר  – נתונים חדשים לפרי הג'נומיק

התקבלו תוצאות  10.1.2020 -מהולנד. ב יםהמתקבל יםהג'נומיק ערכיוהישראלי הפרים 

  .מהולנד יםחדשות של הג'נומיק

ולנדים מריצים מספר פעמים בשנה את ערכי הג'נומיק הכוללים את אוכלוסיית הפרים הה

ם ממוצע אומדני ערכי הג'נומיק מושפעי לפי בסיס ישראלי. ,ההולנדים והישראלים ביחד

 הישראלי . כיוון שמבחן הפריםומערכי האפקטים של הסמנים הגנטים ההורשה של ההורים,

רבול, משפיעים על תוצאות הג'נומיקים )אילן היוחסין וערכי ההמרות המתקבלים מהאינט

התוצאות שהתפרסמו בלוח הפרים של דצמבר שונות ממשפיע(, התוצאות שהתקבלו בינואר 

2019. 

 מה מידת השינוי? .1

 .קטן

 האם הדירוג הושפע? .2

 כן, אולם לא בצורה מהותית.

התוצאות החדשות של כיוון שאנו מקפידים לשקף את הנתונים העדכניים כל הזמן, להלן 

 2019דצמבר  –לוח הפרים מהפרים הצעירים הג'נומיקים 

 2020: נתוני פרים צעירים ג'נומיקים בינואר 1טבלה 



, בהתאמה. נקודות החמ"מ 128-ו 140-, ב9303 –אמקור ו 9305-בסשני פרים עלו בחמ"מ: 

 הםפרשים שלההאומדני ההורשה של החמ"מ ושאר הפרים ירדו, אולם בנקודות מעטות. 

 מתחת שמות הפרים(. ,)ערכים בעיגול 2מוצגים בטבלה  פרי הג'נומיקב

 2020לעומת ינואר  2019נתוני דצמבר  –ג'נומיקים הצעירים הפרים החמ"מ : 2 בלהט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא קיבל  ממדוזאת משום שבזמן קבלת הערכים מההולנדים,  0: ההפרש הוא 9324 –ממד 

 בעוד שבדצמבר היו לו.ערכי ג'נומיק בינואר, 

 וזאת למה?

 ,כל קובץ הנשלח להולנדים עובר בדיקה דקדקנית של ההולנדים ושלנו )אנשי ספר העדר(

היה  ממדשל ראשונה שהקבצים נשלחו להולנד, האב הרשום בנושא אילן היוחסין. בפעם ה

. תיקון זה נרשם בספר העדר הישראלי, מיקסראב זה נשלל ונמצא שאביו הוא בהמשך, . דוץ

ירדה לתקופה  Gתאמה, האות הבשל חוסר הנכונה אצל ההולנדים. לא נקלט בצורה  אולם

, אנחנו החזרנו את ערכי הג'נומיק ואת ממדההולנדים שלחו את הקובץ ללא ו –מוגבלת 

. מכאן שהערכים שלו לא השתנו והינם כפי שקיבלנו את ערכיו בפעם ממדל Gהאות 

תוקן, וקרוב לוודאי נצפה לערכים השונים הקודמת. בהרצה הבאה של הערכים, הנושא י

 במקצת מהמתפרסמים כעת. 

 אירוע המשקף את הרגישות של המערכת לדיוק. וטוב שכך.

140 128 29- 20- 79- 79- 34- 29- 3- 4- 30- 



המזריעים שהחלו את עבודתם באזורים החדשים מקבלים אהדה  – אזורי מזריע חדשים

 םדני. אנו . מרבית הרפתות החלו את עבודתם עם המזריעים החדשיםונכונות מהמגדלים

 הפתרון.להם שבימים הקרובים ימצא  ,כעת עם מספר קטן מאוד של רפתות

שהמגדלים והמזריעים אינם אוהבים, אולם אנו מנסים להיצמד  אירועיםשינויים הם תמיד 

בתחילה החששות  .ולתת פתרונות טובים יותר לכלל המערכת ות,למחויבות שלנו להתייעל

לאחר תקופה קצרה, מזהים שהשינוי  "ראה זה פלא", אולם ,כניסת המזריע החדש גבוהיםל

קשה מאוד להוציא את יהיה . ומעניין, בשינוי הבא )במידה ויקרה בעתיד(, הוא לא כל כך נורא

 , מהאזור שחשש בתחילה.מזריעאותו ה

של עובדיה. המזריעים עוברים בקרות  והשירותיםשיאון אחראית על הביצועים המקצועיים 

 ,אוזן קשבת קיימתדה והשילוב של המזריע החדש באזורו לא צולחת, בתדירות גבוהה, ובמי

 המנסה לפתור בצורה משותפת את הבעיה. 

בדרום ונערכים בימים אלא ליציאת מכתבים במייל,  היואנו למדים מהתקלות הטכניות ש

פסק הזמן, בין קבלת ההודעה לתאריך תחילת העבודה מסרונים ובדואר למגדלים בצפון. 

לחלקם אנו יכולים לענות שדיאלוג עם שיאון. יש לציין, ש, מאפשר לרפתנים/ות באזור החד

 בשינוי נוסף ולחלקם התשובה תהייה שלילית. 

לאזור החדש. זו  למזריעים הנפרדים מהאזור יש השפעה גדולה על אופי כניסתו של חברם

פשרות בסופו של החברות הכול כך חשובה בין העובדים והלויאליות לפעולות החברה המא

 יאוהתייעלות. רצוי תמיד לזכור שפרידה מכובדת מהאזור היותר התהליך, התאמות טובות 

 .כפי שיקרה לאותו המזריע באזורו החדש –מהלך חשוב ותורמת לקבלת המזריע החדש 

להתמודד )לעיתים  ותפעם נוספת, תודות לוועדות האזורים, הן בדרום והן בצפון, הצריכ

מזריעים, והמעגל החיצוני, רפתנים/ות. ההנהלה  –ועד( עם  המעגל הפנימי בעזרתו של הו

 לפתור את אשר לא נפתר. ,תומכת רבות במהלך זה ומנסה, ביחד עם וועדות האזורים

יישר כח לכל העוסקים  –הרוח החדשה המפעמת בשיאון, תורמת רבות למהלך זה 

 במלאכה. 

החלים בקרב  שנוייםהחלב הוא ענף דינמי, ולצד אגב, שינויים יהיו גם בעתיד, כי הרי ענף 

 העובדים, יש גם שינויים בקרב הרפתות.

אנו עומדים לפני עונת ההזרעות של "זרמות פרטיות" שהוזמנו על ידיי  – קודים בהזרעה

הרפתנים/ות. כלל הזרמות הרגילות )שאינן ממוינות למין( שהוצעו לרפתנים/ות, מתוכננות 

 ודות. להיות גם להזרעת עת

)הן לפי המלצת שיאון והן לפי התייעצות טלפונית(  הזרעת עתודהכל  – 91זרמה  קוד

. קוד זה, פירושו, שהזרמה הזו לא מחויבת )רק פעולת ההזרעה 91 בקוד זרמה מחויבת

פעולה שתגרום ברפת, הקוד, הזרמה תיכנס לחיוב אוטומתי  ןיינתמחויבת(. במידה ולא 

המקצועיות שלנו שלצד  ,ת של זיכוי. עלינו לזכור כל הזמןלטלפונים מיותרים ופעולות חשבוניו

  עוזר לשיאון בשירותיות, והוא חשוב לביצוע. 91קוד עומדת גם השירותיות. 

 

 שבוע טוב,

 יואל


