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הערותראשון

1,3641,208מאושר01/08/2019ראלבשיראל 9378Gרפת נעמן

יצא, בעיות מין1,2241,013מאושר18/02/2019גרדןשושו 9330Gשדות ים

1,0361,036מאושר04/03/2020גוגלשירן 9434Gגבעת חיים מאוחד

1,022954מאושר29/12/2019גוליברשבוז 9392Gרפת זבולון

1,0111,011מאושר18/03/2020בליסטושוקרן 9435Gשובל

978996מאושר15/12/2019בליסטושבב 9393Gאפיקים

950950מאושר31/03/2020גוליברשולמן 9436Gרמות מנשה

875891מאושר17/02/2020ג'רוםשום 9417Gגלעד אבן יצחק

ממתין לתוצאות ג'נומיק0נרכש15/08/2020גספר0רפת דרום

ממתין לתוצאות ג'נומיק0נרכש04/08/2020סגריר0כפר מסריק

ממתין לתוצאות ג'נומיק0נרכש18/06/2020ראלב0שות' מכבי-חנתון

אי אימות הורים0נפסל02/11/2019ג'ייג'יי0אורים

רכיבים, פוריות בנות, מיקום פטמות986980נפסל17/10/2019בופון        0Gכהן רוזנברג

רכיבים, מ. פטמות1,139974נפסל01/12/2019גוגל        0Gרמת דוד

רכיבים, פוריות בנות, מיקום פטמות1,027970נפסל02/11/2019פטריק        0Gבית העמק

פוריות בנות1,003956נפסל01/01/2020גוגל        0Gאורים

חמ"מ950878נפסל18/03/2019ארמנישמידט 9349Gעוז החלב

חמ"מ799799נפסל07/04/2020גוגל        0Gגבעת חיים מאוחד

חמ"מ955791נפסל20/02/2019גרדן        0Gרפת חוף השרון

חמ"מ784790נפסל13/10/2019ג'ייג'יי        0Gשות' גיל דואק

חמ"מ822752נפסל23/07/2019גרדןשנורקל 9350Gרפת זבולון

חמ"מ999716נפסל22/04/2019ארגמן        0Gרפת העמק

חמ"מ764713נפסל22/04/2019ראלב        0Gגבת

חמ"מ898695נפסל30/04/2019מקרו        0Gגבעת חיים מאוחד

חמ"מ669660נפסל16/10/2019סיטבון        0Gאורים

חמ"מ747582נפסל13/04/2019ווינס        0Gרפת חלב ערבה

בני שושן - פסולים

בני שושן - מאושרים

4.9.2020 

 לכולם שלום,

מרשימה  ,עגלים 19עוד  בישיבתה האחרונה של וועדת מעניינים מומלצים, אושרו עגלים:

עגלים. כל השאר נפסלו. בעידן הנוכחי, אנו פוסלים לעיתים עגלים ברמות חמ"מ  45של 

עגלים ברמות גבוהות יותר.  נמצאים העומד לדיון, גבוהות מאוד, וזאת משום שבבית האב 

 55העומדים לדיון בוועדה. נכון להיום יש עוד יש עשרות עגלים  שושן בבית האבדוגמא ל

הג'נומיק  הערות הפסילות.)ממוצע הורים(. שימו לב ל 915-1052הריונות ברמות חמ"מ של 

 " והוא החורץ את דינם של העגלים.המתפרסם בישיבת הוועדה הוא "חמ"מ ג'נומיק ראשון

 ישנם עגלים שערכי הג'נומיק עולים ומי של העגל במבחן האחרון.חמ"מ עגל הוא הערך הג'נ

 לאחר פסילתם והם מבחינת "חלב שנשפך". 

 7933שושן  –: עגלים לבית האב 1טבלה  

עגלים שכבר אושרו  19-מתארת את העגלים שאושרו. קבוצה זו, מתווספת ל 2טבלה  

החלטות הקשות" של הוועדה היא דוגמא "ל 1המבחר הוא רחב וטוב, וטבלה . 2020לשנתון 

 הפוסלת עגלים ברמות חמ"מ גבוהות.
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ABUSH7376523710.160.05-0.1472-1.01.9-0.40.610110010310599אבוש 9418Gגוגלאדיתדבוש משה1

OLGA8798035010.100.06-0.051350.81.50.60.5103100103105101אולגה 9419Gגוגלאולה    Gרפת יהודה2

BISH7697913590.220.05-0.1956-2.41.7-1.5-1.5100104108104107ביש 9420Gדימסאםבילדרגן שמואל3

BIRA7518724650.100.02-0.5080-2.21.0-0.4-0.6100105109103108בירה 9421Gראלבבילדריזרעאל4

BIBI7007412630.120.10-0.1672-1.31.3--1.9-1.397104108103108ביבי 9422Gג'ייבילדרבלטינסקי אמנון5

BERMAN9579116570.050.04-0.051601.81.90.60.6102101103102103ברמן 9423Gארגמןבליס    Gרפת מ.ג.ע6

BLUM9009647640.090.040.1085-2.51.41.60.1103101103102103בלום 9424Gאגדהבליס    Gמגדל עוז7

BIDUD9981,0505920.090.08-0.32113-1.70.2-0.8-0.7106102112108109בידוד 9425Gפטריקבליסטודור דוד8

BIZZ1,0048573640.240.110.111532.40.9-0.60.1103101103104104ביז 9426Gארגמןגוליברשומריה9

TAREFET1,0469978440.050.060.0234-1.21.4-0.6-0.9103104104104101טרפת 9427Gסטרטטבסקורפת צבאים10

SAPE9167875550.120.06-0.22471.00.20.82.0104101104102105סאפ 9428Gג'סטיפייסגרירפודור מנחם11

STAM1,1439388080.060.06-0.071102.10.91.91.4102101103103103סתם 9429Gאיסרסיסר    Gרפת חותם12

SASHA9009397610.020.02-0.1992-1.21.21.31.5102102101101100סאשה 9430Gראלבסיסר    Gשובל13

PROTEC8158664470.070.07-0.21820.10.9--0.7-1.3103105105105100פרוטק9431פטריקפרופיט אמעלה גלבוע14

KAMATZ1,1068944920.290.08-0.05153-0.10.7-1.1-2.1103101105105103קמץ9432מגיסטקבריולטמצר15

CHRISTO8978706300.100.02-0.151150.60.9-0.5-0.610310310299100קריסטו9433ארגמןקרי ס.עלומים16

SHIRAN1,0369986710.200.04-0.03122-1.50.7-1.2-0.4107101103102101שירן9434גוגלשושןגבעת חיים מאוחד17

SHUKRAN1,0118674760.130.07-0.43192-0.40.40.80.6106102107103106שוקרן9435בליסטושושןשובל18

SHULMAN9509087020.020.06-0.10125-0.40.40.30.4107101103101104שולמן9436גוליברשושןרמות מנשה19

9228795640.120.06-0.14105-0.40.70.0-0.1103102105103103
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9228795640.120.06-0.14105-0.40.70.0-0.1103102105103103מאושרים

7388574390.120.04-0.1295-0.20.3-0.2-0.6103103105103103פסולים

184221250.000.02-0.0110-0.10.30.10.50-1000הפרש

 23.8.2020 -ועדת מעניינים מומלצים ו: עגלים מאושרים ב2ה לטב

עגלים. ממוצע התכונות שלהם לעומת העגלים המאושרים  22באותה הוועדה, נפסלו גם  

 .3בטבלה  יםנמצא

 23.8.2020עניינים מומלצים ועדת מ –: ממוצע עגלים מאושרים לעומת פסולים 3טבלה 

 

הגנטיקה הישראלית בעדר פרות החלב נקבעת בוועדת טיפוח ומתבצעת  – טיפוח ישראלי

בפועל על ידיי ועדת "מעניינים מומלצים", ושיאון המזריעה את זרמת הפרים המקומיים. 

הפרים המקומיים נחלקים לשניים: פרים נבחנים ופרים צעירים. בשנים האחרונות הם 

 הם עדיין בהגדרה, "פרים צעירים". וזאת למה? ,אים פרים ג'נומים, אולם עלינו לזכורנקר

 אין להם בנות 

  47-60%הישנות התכונות שלהם, גם לאחר תוצאות הג'נומיק, נעות בין. 

  גם הפרים המגיעים מחו"ל נמצאים בטווח ההישנויות הללו ולכן, גם הם נכללים

 פרים צעירים –בכותרת 

הזריע פרים צעירים, היו משקים רצה לר שנים, כשהמזריע היה מגיע לרפת ועד לפני מספ

סיונות, תבצע במשק אחר, אנחנו מזריעים רק פרים נבחנים". הפרים ירבים שטענו ש:"את הנ

, ובתוספת אילן היוחסין שלוש, בשמותיהם בלבד-הצעירים היו מתפרסמים אחת לחודשים

. הם נכנסו לשידוכים, ללא שם ותחת המושג "פר שלהם. לימים, התפרסמו מעט מתכונותיהם

עם פרים צעירים מבטיחים )לפי ממוצע ההורים(,  הזריעהתחלנו ל 1998בשנת  צעיר".
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2714.7899101,155-0.18-0.02-0.11-0.9760.2110103110פרלודסנומןמייפלאור5709

1108.3878926730.130.050.12-1.282-3.4107101109בוקםסופרסיירפיטרפן5748

1,16021.092823200.290.12-0.360.6138-1.5116100109רובוסטסטרלינגטרנטון5762

15,0725.0947462070.300.080.14-1.01031.1111102105פלנטרובוסטקבריולט5699

4047.3946594740.170.040.13-1.119-4.1107103109פלנטרובוסטמונרי5708

7492.890641358-0.070.06-0.241.21281.9111102111פיברקסבקומברהבומק5732

2606.181633460.230.09-0.301.514-2.1120105108ביקוןגלקסיגינדי5754

1777.286629520-0.060.05-0.32-1.5-4-0.6108100111מן או מןסופרסיירכספיאן5738

2745.3926183990.060.05-0.12-0.569-3.9113103110פלנטרובוסטסופרסייר5694

4824.5886073310.020.07-0.020.5951.1119104111מן או מןבוקםבוס ב5701

1,8967.2897164180.090.06-0.11-0.272-1.1112102109

שיפוט

הזרעות

הפר

ממוצע

קרבה 

בשארות

אחוז 

הישנות
חמ''מ

תכונות משנהייצור

ולפרסם נתונים של פרים ג'נומים. ההישנות שהייתה בסביבות  הזריעהתחלנו ל 2015ובשנת 

: הם בהגדרה יל,, כל הדוגמאות שניתנו לע. אולם עדיין50-60%-עלתה לתחום ה 35%-ה

 .פרים צעירים

והמונח "פר צעיר", נעלם מהתודעה. הרפתנים מוצפים בנתונים המונחים משתנים בפועל, 

של עשרות פרי ג'נומיק המגיעים מישראל, אירופה וארה"ב. ברובם, עם נתוני חמ"מ, רכיבים, 

המבטיח "עתיד  תכונות משנה ושיפוט גופני טובים. בנוסף, פרים אלו מגיעים בשיווק אגרסיבי

, והגנטיקה המלווה פרים אלו היא וורוד", משום שכך עובדים באירופה וכך עובדים בארה"ב

הישנויות ומשתמשים בפרים ישנם רפתנים שאינם מתייחסים ל מהמקורות המשובחים ביותר.

 הג'נומים, כאילו הם פרים נבחנים, ומשתמשים בהם באחוזים ניכרים.

 ובכן האמת היא אחרת.....

נכון. זאת בשל הישנות נתונים גבוהה של פרים אלו,  –כך עובדים באירופה ובארה"ב 

 המתקרבת להישנויות של הפרים הנבחנים.

 ובישראל?

אף פחות. הפרים  , ולעיתים50%-הישנות כלל הפרים הללו יורדת לכ. אחרת הזריעל יש

 הם בנים לפרים ג'נומים )ללא בנות(.  50%-שההישנות שלהם נמוכה מ

 .60%-גם הפרים הג'נומים הישראלים נעים בהישנויות אלו ומגיעים עד ה

שיש לשדכם  "פרים צעירים",הפרים הג'נומים מחו"ל והפרים הג'נומים מישראל הם כולם 

השינוי הגדול  בנושא זה, לא השתנה הרבה בישראל.ולהזריעם במידה שקולה ומדודה. 

והחשוב הוא יכולת המערכת לשדך את הפרים הללו בצורה פרטנית לפרות ולא בצורה 

וז, אולם עדיין קיים נקודות האח15-20-אומנם ההישנויות עלו בכ שרירותית כפי שהיה בעבר.

 הבדל מהותי בהישנויות של פר צעיר לעומת פר נבחן. 

פרים נבחנים רבים וטובים לעומת טיפוח  להלן השוואה של שימוש בטיפוח ישראלי המניב

  .חו"לי פרימשהמקור של 

 600נבחנים עד סף של שכיום הם הינן שתי טבלאות המייצגות נתוני פרים  5-ו 4טבלאות 

חמ"מ )סף תחתון ללוח הפרים הישראלי(. כל הפרים הללו, משתי מקורות הזרמה )מקומית 

, בהיותם פרים צעירים עם  2017 שנת עד תחילת 2013או מחו"ל(, החלו להזריע בשנת 

 .   נתוני ג'נומיק, ללא בנות בישראל

עד  2013כיום נבחנים בתנאי ישראל, על בסיס הזרעותיהם בשנים   - פריי חו"ל: 4טבלה 

 2017מרץ 
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4,8932.1961,1641,109-0.020.040.18-2.21501.1106100103דוגיתלטרוןלדרמן9107

36,8712.5989664540.180.05-0.16-0.12242.3103101104ג'רוםגספרגוגל9037

90,1750.896948866-0.040.01-0.22-0.71330.7103102109סיגרשנדרשושן7933

3,0243.6929026290.150.03-0.24-2.0581.3102103100ג'רמיסטרטסטז'ר9078

5,5943.6978901,170-0.09-0.060.04-2.11252.91059896סדשבופוןבוסלדו9023

1,8272.9888812590.250.08-0.33-0.5100-0.2101100101ג'ייג'ייסטרטסרג'יו9113

6,1013.2938641,003-0.05-0.020.13-0.6910.9108102111הודלבופוןבהד9064

23,4822.5968503710.090.03-0.454.3941.6104101100מקרראיפוןאייפק9059

2,9122.1948437670.030.00-0.22-1.261-0.29510098מקררסטרטסמיילי9112

2,3422.9938426010.070.05-0.07-0.194-1.194101109סיגרדנוןדאלאס7971

2,4062.3937874680.140.02-0.152.4690.99810297סטדארגמןאטרתן9096

17,1602.7907834760.000.02-0.223.91540.61009998ג'ייג'ייווינסוויירי9001

31,9902.5917726230.13-0.01-0.22-1.7821.3102103105ארגמןדנוןדראג7970

34,5302.9997451,322-0.17-0.09-0.17-5.174-1.8105101103מפרקפטרושהפטריק7894

28,6952.5997433800.00-0.02-0.338.21272.6102101105טורפדוג'רוםגריטה7850

9,5283.3917365780.07-0.01-0.032.41270.710110294ג'ייארגמןעג'מי9012

9,4873.6947303630.180.07-0.04-0.643-0.2100101103ג'רמיבופוןבוז'י9063

2,4122.3947274760.020.07-0.27-3.1880.39899107גספרביוטיביג'יס9034

7,2241.995724479-0.050.00-0.286.0179-1.098101102ג'סטיסארגמןארטיסט7936

3,5892.1967235620.020.040.04-1.11050.29399105סופוןפטרושהפסטו7929

55,4503.298718-230.230.170.121.3157-1.6106101108הודלגספרגוליבר9038

22,5422.298708582-0.07-0.01-0.213.6152-0.1108102104סיגרג'ייג'ייג'סיקה7882

10,0521.796701536-0.030.050.264.186-0.110910197ווינסבורסיהברנסלי9032

1,9353.292682728-0.09-0.020.243.41512.096100104דוגיתארגמןארמלי9060

3,0382.3966653790.140.020.032.21022.899100105ג'קיארגמןאגדה9017

12,1404.7946595710.030.010.00-1.1970.7110101105שעוןמיטרןמשען9075

3,6862.2986481770.120.06-0.194.3112-2.810099104ג'ייג'יימרקנהמגיסט7862

10,7961.994647367-0.030.07-0.310.4103-2.2106102105אסראלבריבס9056

3,1122.1966463760.130.04-0.06-1.8205.4111103108שעוןראלברעשן9089

2,1892.491644692-0.17-0.01-0.350.01071.2106102107ג'רמיראלבראג'ר9087

10,0752.893629865-0.10-0.090.093.5123-0.4106101104הודלג'ייג'ייג'יהול7881

4,0832.0976162980.060.05-0.280.890.7110104110דוגיתמקרומייקל9077

1,4024.091602673-0.03-0.06-0.370.1230.49399100ג'קיאדסואדגר7957

2,4982.7946013270.060.02-0.161.91151.89710196סופוןארגמןארסוף9097

13,7422.6957585740.030.02-0.120.81040.6102101103

467,240
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 2013כיום נבחנים בתנאי ישראל, על בסיס הזרעותיהם בשנים   - ם ישראליםפרי: 5טבלה 

 2017עד מרץ 

 



 הערות חשובות:מספר 

  כיום, מאוכלוסיה זו, מחו"ל.  זרמות של פרים 135יובאו  הנזכר למעלהבטווח הזמנים

עם מבחן מעל  ,בנות בישראלפרים נבחנים , שלהם  10הגיעו "לרמת לוח הפרים", 

 .  7.4% = חמ"מ 600

 פרים ישראלים שהיו בסטטוס של פרים צעירים )עם  257הזריעו  ,באותו טווח הזמן

נבחנים עם  34 הגיעו "לרמת לוח הפרים",  , מאוכלוסיה זו, נומיק(, וכיום'ג מבחן

 .  13.2%חמ"מ =  600מבחן מעל 

 :ושמקורם בחו"ל, אין , 4המופיעים בטבלה למרבית הפרים הנבחנים  פרי חו"ל

זרמה בישראל כי חברת המקור שלהם הוציאה אותם מהפריות. אני בספק רב עם 

 –מייפלאור , ברשימה זו גנטיקה של הפר הגבוה ביותרהרפתן הישראלי ישתמש ב

וגודל  רכיבים כאלו שליליים, במיוחד בשומן, פוריות בנות שלילית המכיל, 5709

שני פרים בלבד, שלהם יש זרמה מיובאת בישראל )וגם בצורה  .בנותיו גדול מאוד

פר  הוא 5699 –קבריולט בצדק בשימוש על ידיי הרפתנים. אחד מהם, מוגבלת(, 

  מעולה לעגלות שזרמתו מיובאת על ידיי שיאון.

 :יש זרמה זמינה לרפתנים. אלו  5למרבית הפרים המופיעים בטבלה  פרים ישראלים

שאינם, יצאו בשל בעיות בריאות, קשיים בייצור הזרמה או זרמה מהבנקים בלבד. 

גם המדיניות הקיימת היום היא השארת כלל הפרים הצעירים )ג'נומים( בפרייה, 

. יציאה שלהם מהפרייה היא רק לאחר מבחן לאחר סיום מכסת הזרעותיהם כצעירים

נמוך. כלומר, פרים שבנותיהם טובות, ומבחנם ראוי להיותם בלוח הפרים, נמצאים 

 חיים בפרייה והפקת הזרמה שלהם לזמינות הצריכה ברפת
 סיכום

רמה מיובאת משתי שימוש בזרמה ישראלית בהיותם פרים צעירים, עדיף על הזרעה בז

 סיבות עיקריות:

מגיעים לרמת לוח פרים, לעומת פרים  יותר פרים צעירים ג'נומים מקומיים   .1

. מקורות קווי הדם הם מגוונים ונמצאים בפיקוח הדוק של מערכת שמקורם מחו"ל

 הטיפוח הישראלית
המתבססת על מבחן בתנאי ישראל, גבוהה  ,זמינות הזרמה באיכות גנטית גבוהה   .2

ותר בזרמת הנבחנים הישראלים לעומת תלות בזרמת יבוא נבחנים מחו"ל י

שהמצאי שלהם מוגבל מאוד )בשל שיטת השימוש והזמינות שלהם, כפי שתואר 

 למעלה(
, שלהם רצוי ומומלץ מאוד להשתמש בזרמת פרים נבחנים ,בסביבה הישראלית   .3

ולות מאוד בנות בישראל, לעומת שלל ההצעות המפתות המגיעות בכמויות גד

מספר קטן יחסית של פרים ממקור חיצוני. העדות להבטחות רבות בתחילה, ו

 4העומדים בהבטחות אלו, ושלהם גם זרמה זמינה, מתוארת ומוסברת בטבלאות 

 ובכתוב הנלווה 5-ו
 

לבסוף, חודש אלול, אחרון מחודשי השנה העברית. רבים מאיתנו נוהגים בתפילות של  

מיי תשובה הצמודים לראש השנה ויום כיפור. מאחל לכולנו להיות סליחות, הכנה לעשרת י

ר בכל תחום, לסלוח יותר לזולת ולחשוב היכן אנחנו יכולים להשתפר. תקופה סבלנים יות

 מעניינת ויפה.....

 . מאחל לכולם שבת שלום ושבוע טוב. ושניפרד ממועקת החום והלחות והאוויר המהביל

 יואל


