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 לכולם שלום,

 גלית דותןלמאי, מצטרפות אלינו שתי עובדות חדשות.  2-ביום ראשון, ה – עובדים חדשים

אשר מתחילה לחפוף  ,כמנהלת חשבונות ארי-לבניזמית הדרום של שיאון ו מרחבכמדריכה ל

 .משה בוארוןאת תפקידו של 

אות ולאחרונה, ריכזה את בעלת ניסיון רב כרפתנית, פעילות במשרד החקל – גלית דותן

תחום החלב הגולמי וקשרי יצרנים במחלבת טרה. לאחר שרפת פלמחים נסגרה היא עברה 

לעבוד בתפקידיי ניהול ברפת דרום )קיבץ גת(, בעיקר בנושאי הפוריות, בריאות העדר 

הקשר האישי שלה עם הרפתנים/ות  -מוכרת רבות ברפתות מרחב הדרום  גליתוההזנה. 

 יתרמו רבות לקשר של שיאון עם הרפתות.  ,קצועית שלהוהיכולת המ

מרחב הדרום, שהיה זקוק להדרכה וליווי צמוד, כפי שנהוג בחלקה הצפוני של המדינה, 

עבור הדרכה צמודה בנושאי הגנטיקה והפוריות ת גליתמתחיל לקבל את התשובה הנכונה. 

 גליתניסתה לתפקיד, במסגרת כעד אשר תהיה עצמאית.  ינוןעבוד בצמוד לובמקביל, ת

 של הלקוחות תתלווה גם למזריעים במרחב הדרום וביחד איתם תלמד על הצרכים הפרטניים

 השונים.

מהווה חלק חשוב ודומיננטי ביכולתה של שיאון בכך בזאת, מחלקת ההדרכה מתרחבת, ו

 םלהעברת המסרים המקצועיי ,שלנו רפתנים/ות, ודרך חשובהלהיות קשובה לצרכי ה

  לרפתות.

הגיעה מחברת זיו האפט רואי  ניזמיתמצטרפת להנהלת החשבונות שלנו.  – ארי-ניזמית לב

נכנסת  ניזמיתניסיון עשיר בניהול חשבונות ובקרה.  ניזמית. לBDO-חשבון שהם חלק מ

ימשיך עדיין  משהרה שנים רבות. אשר ליווה את החב משה בוארוןגדולות" של ה לנעליו

 משהכאשר  –תהיה בהזדמנות אחרת  משהן שהוקרה ותודה לאיתנו בחלקיות משרה, ומכא

 .   ניזמיתיעביר את כל האחריות והתפקיד ל

של  הנשים העובדות בשיאון. בסטטיסטיק 9-אנו מגיעים ל גלית וניזמיתבהצטרפותן של 

 מכלל העובדים.  50%-עובדי הפנים, פריה והנהלה הן עומדות על כ

 בדרכן החדשה בשיאון יזמיתגלית ונלאנו מאחלים ברכה והצלחה 

בשבוע האחרון התקיים כנס שמידיי שנה בשנה אנו משתתפים בו. הפעם  – כנס האינטרבול

 (ICAR International -הכנס היה חלק מכנס גדול יותר של ה. Web-ההיה זה בצורה 

Committee for Animal Recording)  ארגון המשלב בתוכו חוקרים . האינטרבול הוא

. נושאים של הג'נומיק, פרות החלב והבשר בעולםהגנטים והטיפוחיים של  בצדדים העוסקים

 32-פרים נבחנים מ 10,000-הערכה גנטית של פרים נבחנים מכל המדינות החברות בו )כ

תכונות באינדקסים הגנטים השונים בעולם, סטטיסטיקה ודרכי חישוב הם , מדינות שונות(

וכיום אנו גם חברים בתת ארגון של  ,רים בארגון זהחלק נכבד מדיוני הארגון. אנו חב

 .IGHO –האנטרבול 

כדרכו של כנס, תמיד יש "פצצה" שמניחים )הרצאה לא צפויה....( וההדים שלה מדוברים תוך 

 כדי ימיי הכנס וגם לאחריו.

 מה הפעם?

 



)כל הנתונים של חיות המשק בגרמניה,  VIT -קבוצת מחקר מגרמניה הנמצאת בארגון ה

 מאוגדות בארגון זה( הציגו עבודה המתארת את שיקלול האינדקס הגנטי החדש ביורו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכנס המדעי של בקר לחלב  ,, שהציג בעברסטפן רנסינגמציג העבודה הינו מיודעינו ד"ר 

 עבודה בנושאי האינדקסים הגנטים השונים בעולם. ,בישראל

ים הגנטים לשיקלול ביורו, כך שהרפתן הוא הסביר את העברת המושג ,במסגרת ההרצאה

הגרמני, המשתמש בפר מסוים, יוכל לעמוד את המשקל הכלכלי המשוער של ההזרעות בו. 

נושא זה אינו חדש, והוא מוסבר ומוצג לרפתן האמריקאי כבר שנים רבות. תקוותי האישית, 

אלו יעצימו את  שגם בישראל נשכיל ונציג את הערכים הגנטים במונחים כספיים, וכך מספרים

 השיקולים של שימוש בפר זה או אחר.

תכונות שהיו בו  2אולם בהמשך ההרצאה התגלה שהאינדקס הגרמני החדש, אינו מכיל 

 מקודם:

 תכונות שיפוט גופני 

 סת"ס 

 האינדקס החדש מורכב מ:

 41% תכונות ייצור 

 40% ( 6%פוריות בנות+ 7%הישרדות +  27%תכונות משנה )הישרדות עגלות 

 3% )תכונות המלטה )בנות הפר 

 16% תכונות בריאות 

בתוך תכונות הבריאות מדווחת מדידה ישירה של מחלות העטין, כך שהסת"ס לא נמדד יותר 

 באינדקס. 

הטענה שעלתה בשאלות לחסרונן של תכונות השיפוט, והוסברה היטב על ידיי סטפן, היא 

המשפיעים  העיקריים הכלכלייםהגורמים שכלל התכונות הנמדדות באינדקס החדש הינן 

, ואילו תכונות השיפוט נמצאות בדרגה פחותה לכך. זאת ועוד, הוסיף סטפן, על הפרה בעדר



תכונות השיפוט נמצאות בהתאמה גבוהה לתכונות הייצור, כך שהתקדמות בתכונות אלו 

 תמשוך גם את תכונות השיפוט.

ותר בעדר הולשטיין הגרמני )שקף הפרות הטובות בי 10%-להלן תרומת התכונות השונות ב

 מהרצאתו של סטפן(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשקף ניתן לראות בברור שתכונות השיפוט והתאים הסומטים מתקדמים גם ללא היותם 

 באינדקס.

 מי שהוא התפכך? נשמע מוכר?

 מאוד, השפעה גדולה והמשנה אנו עובדים כך כבר שנים רבות. בישראל לתכונות הייצור

 לעומת מדינות אירופה או צפון אמריקה.  ,בהן נמצאת ישראל ,יים אחריםבשל תנאים כלכל

תכונות הבריאות, הן נדבך חשוב מאוד והאינדקס הגרמני נותן להם משקל גבוה. הדבר 

אפשרי רק במידה ותנאי המדידה ואיסוף הנתונים הינו ישיר ומהימן. נושא זה עלה לדיון 

 . וטובה זרימת נתונים לא מספיקהעדת הטיפוח שלנו, ונדחה. בעיקר בשל ובו

לדעתי האישית, חבל. רצוי להגביר את המודעות ואת איסוף הנתונים הנכון כדי לשקלל את 

 הצד הבריאותי של הפרה.

 בישראל מתקדמים בתכונות העטין כל הזמן, הגם שהן לא נכללות באינדקס הטיפוח שלנו

קצב כפי שרפתנים מסוימים רוצים, . אמנם לא ב)זאת בשל התאמה חיובית לתכונות הייצור(

אולם המשקל הכלכלי של תכונות השיפוט לעומת תכונות הייצור, תכונות המשנה והבריאות, 

. אנו רואים זאת במספר רב של פרים המורישים תכונות עטין ללא ספק בדרגה פחותה יותר

המורישים  במיוחד, אולם בנותיהם שורדות, לאין ארוך יותר, לעומת פרים ניםלא מהמצטי

הינו רכיב כלכלי , PD20-המתואר בלוח הפרים כ ,תכונות עטין גבוהות. החמ"מ הישראלי

צריך להתקדם  ןאיתש, והוא הערך, המשקלל את כלל התכונות המצויות בו משמעותי מאוד

 במיטב.  

עלינו להסבירו ולפרטו לגורמים, המסבירים כל תכונה ותכונה והשפעתה הכלכלית, וכך יובן 

 יותר.  טוב

 

 חלב

 הישרדות

 המלטות פוריות

 בריאות

 שיפוט
 וסומטים



מצורף קובץ ובו הסבר לכלל המזריעים על כניסתה של  – מעבר למערכת הזמנות חדשה

המערכת לפעולה. עלינו כולנו להיות סבלניים מעט, כי הריי "כל ההתחלות קשות", ואנו 

על  לירון, יוסי וריקימכאן התודה  בטוחים שהמערכת החדשה תהיה זולה ואמינה יותר.

 החדשה בשיאון וההסברים למזריעים. האפליקציההעזרה והמאמץ המשותף לקליטת 

אין  זריעים נפגעה הלילה.כמוכן, זרימת הנתונים מהמערכת המרכזית לכלל הרפתות ולמ

 לזה שום קשר לתכנון המקורי של מעבר מערכת ההזמנות לשיטה החדשה.

 להתאזרהמערכת המרכזית מטפלת זאת בכל הגורמים המקצועיים. גם כאן, נצטרך כולנו 

 , "עד יעבור זעם". בסבלנות

של את דפי המזריע   - לשימחי םאבקש לרשום בצורה ברורה את כל ההזרעות ולהעביר

 המשק או שלכם.

לא ניתן לסיים סקירה זו בלי להביע תנחומים של כולנו לאסון הנורא שפקד הלילה את 

העולים להילולה בהר מירון. עוד רבות יוסבר וידובר, אולם את המתים אין להשיב. יהיה 

 זכרם ברוך.

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

 יואל

 

 

 


