
14.1.2022 

 לכולם שלום,

אנו בתחילתה של שנה אזרחית חדשה, אולם שיעורי ההתעברות הנמדדים  – פוריות

חודשים האחרונים, ה ארבעת, עד אוקטובר. כבכל שנה, 2021שנת מגיעים מוהנרשמים, עדיין 

, הם החודשים בהם נמדדת הירידה החזקה במדדי הפוריות, בעיקר 2021אוקטובר  –יולי 

. שלוחת העגלות, לא צריכה להיפגע בחודשים אלו, אולם בשלוחת הפרות )מבכירות + בוגרות(

 שלוחה זו.לכבר מספר שנים, נצפית ירידה גם 

 ?2021איך עברנו את הקיץ של שנת 

, אולם 2019-ו 2020רות והבוגרות עברו את ביצועי . המבכי2020טוב יותר לעומת  –כללי 

 העגלות עדיין נמצאות במדדים נמוכים.

 בשלוש השנים האחרונות, ,שלוחות השונותרפתות השיתופיות, ב: שיעורי התעברות ב1איור 
 לפי חודשים           



בשיעורי  נצפתה ירידה גדולה 2019בהזרעה ראשונה, ניתן לראות שבספטמבר  – עגלות

פעם נוספת ירידה  ,המשךוב 2020מדדים נמוכים בשנת , שלאחריה '1ההתעברות של הזרעה 

 . 2020ספטמבר ב

אחרת: מתונה יותר ובלי ירידות ועליות משמעותיות, אולם היא תנהגות ה, ה2021בשנת 

לא ניצפתה כמוכן, באביב.  53%-בחורף, ובסביבות ה 59%-שמירה על רמה נמוכה של אזור ה

, טוב יותר 2021ברה את קיץ ע. למעשה, הרפת הישראלית 2021ירידה דרסטית בספטמבר 

 . 2019, אולם רחוקה מאוד מביצועי 2020מקיץ 

, שלהם מדדי 2021-ו 2020: מה הסיבה? מה קרה אחרת בשנים השאלה הנשאלת אצל כולם

 ?2019פוריות נמוכים לעומת 

להסביר מספר סיבות לירידה. כיוון שהירידה היא לשאלה זו, ניתנו כבר מספר סקירות, שניסו 

כלל ארצית, קרוב לוודאי שהסיבה היא בגורם הנחשף לכולם ומשפיע על הירידה. מה הוא 

 הגורם/ים המשפיעים? 

 בשיאון אחראים על שני גורמים עיקריים:

 ביצועי הפרים .1
 ביצועי המזריעים .2

אחד מהפרים או המזריעים סוטה שני גורמים אלו עומדים תחת פיקוח ומעקב הדוק, כאשר 

בצורה מובהקת מהממוצע, הוא מקבל תשומת לב מיוחדת וליווי מקצועי של צוות הפריה, 

 מזריעים והניהול המקצועי. ,מעבדה

פוריות הזרמה מתפרסמת בניית לוח הפרים. ב שיקולבעת האחרונה, לממצאים אלו יש גם 

הזרעות  הצטברות שלשמודפס. נמצא בצורה שקופה באתר הבית של שיאון ובלוח הפרים ה

 נהיש, אולם פוריות זרמתם נמוכה שלהם רמה גנטית גבוההמספר פרים מצומצם, מרובות מ

כך לפזרם בלוח על ידיי  הוחלטבעקבות כך,  .הכלל ארציים השפעה שלילית על מדדי הפוריות

לשיקול עצמאי  בלבד, פרים נוספים""- כ התפרסמובמערכת השידוכים, וחלקם  ושחלקם נמצא

 של הרפתן לשימוש בהם. 

אין זה כך בלוחות החורף. . דצמבר-פרים של אוגוסטהבלוח  התקיימהמדיניות זו דגש גבוה ל

 . 60%-ראשונה בעגלות צריכים לעבור את ההזרעה הבחודשים אלו, ביצועי ה

נמצאים , התפרסמו פרים לעגלות שמרביתם ככולם (22אפריל  – 21בלוח האחרון )דצמבר 

  (.איזג, דאוסן, דאדון, סוטאג', פגסוס, ברנסליות זרמה בממוצע ומעלה )פוריעם 

לעומת  2021 -ו 2020ים במידה ונתרכז רק בחציונים של ביצועי המשקים, נראה ירידה בשנ

גם אם נוסיף את חלוקת המשקים ברבעון העליון, נראה אחוזים דומים  .2019שנת ההשוואה, 

 . 2019ת ונמוכים לעומת שנ

 ,2019-2021רפת השיתופית בשנים , ב1שיעור התעברות להזרעה  - עגלות: 1טבלה 

 אוקטובר-חודשים ינוארב                         

 

 שנה
 חציון
)%( 

 מקסימום
)%( 

 מינימום
)%( 

  סטיית תקן
 )נק. האחוז(

אחוז 
הרפתות 

 61%מעל 

2019 63.1 77.2 31.4 6.6 62% 

2020 55.0 69.2 30.9 6.4 18.4% 

2021 55.3 75.5 36.8 7.0 18.5% 

 



מכלל הרפתות בשיעורי  18.5%, עדיין מופיעות רק 2021כלומר, הגם שיש שיפור בשנת 

 .  2019בשנת  62%', לעומת 1, בהזרעה 61%-התעברות הגבוהים מ

 '?1בשיעור ההתעברות לעגלות בהזרעה  61%מה קרה למשקים שהיו מעל 

של מעל היו בשיעור שמשקים מכלל הרפתות השיתופיות   115 היו ,2021עד  2019שנים ב

 המשקים הללו 115מתאר את ביצועי  2איור . ' 1הזרעה התעברות ב 61%

 ', בין 1בשיעור ההתעברות להזרעה  61%מעל  המספר הפעמים שכל רפת הופיע :2איור 

 אוקטובר -, חודשים ינואר 2019-2021 השנים          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, נראית מגמה דומה של ירידה מביצועי הללו המשקים, בין שלושת השנים 9כשבחנתי את 

 2021, והתאוששות קלה לשנת 2019

 

 בשלוש השנים האחרונות 61%רפתות שהופיעו מעל  9-', ל1: ממוצע ביצועי הזרעה 2טבלה 

 

 2019 2020 2021 שנה

 69.5 64.0 65.3 ',  ממוצע%1 התעברות הזרעה 

 

מה קרה שם, ולא במקום אחר? מה אנו יכולים ללמוד מרפתות שהביצועים שלהם גבוהים 

 ודומים בין השנים?

בינתיים, ערכנו סקר והוא כעת מנותח ומסוכם ותוצאותיו יתפרסמו. אינני חושב שהסקר יהיה 

 עיקר הפתרון, אולם אולי ייתן לנו קצה חוט לבעיה המלווה אותנו כבר זמן רב.

אחראים על ביצועי הפרים, להלן שיקוף הביצועים של הפרים המקומיים שהזריעו  כיוון שאנו

הוא של כלל הפרים שהזריעו  3. ממוצע ההתעברות באיור 2021דצמבר  –בלוח אוגוסט 

 באותה התקופה )מקומיים וחו"ל, מכל הגזעים(, והסטייה מהממוצע מוצגת.

מאות, השינויים בין הפרים  נמצא שככל שמספר ההזרעות של הפר גדל ומגיע למספר

הזרעות,  100-המקומיים אינם גדולים. כאשר מוצגות תוצאות של פרים שהזריעו פחות מ

 התנודות והשינויים גדולים מאוד. 

79

27

9

פעם אחת פעמיים שלוש פעמים



כך גם קורה בדיווחים רבים של משקים, שלהם מספר נמוך של הזרעות לכל פר. השונות 

ירות" מידיי. רצוי להתייעץ עם בין התוצאות, בין הפרים גבוהה מאוד, והמסקנות "מה

 הגורמים להם יש את הנתונים הארציים, או האזוריים.

אינם מתוקנים לכל הגורמים שספר העדר מתקן, אלא הינם נתונים הבאים  3הנתונים באיור 

ישירות מהרפתות. כמובן, שבמספר הזרעות רב, המגמה של התוצאה המוצגת באיור והתוצאה 

 יא דומה. המתוקנת של אותו הפר, ה

תוצאות של פרי היבוא הנכללים בכלל ל דומהאגב, התוצאה של הפרים הגבוהים המקומיים 

מכאן הזהירות הנדרשת בניתוח הנתונים המצומצם  .(3)טבלה  תקופהבאותה הההזרעות 

עיקר השימוש בזרמות חו"ל ברפת אחת, בין זרמות חו"ל למקומיות. לדוגמא:  ברפת הפרטנית

כפורייה לעומת קובץ רחב של פרים מקומיים שחלקם פורה  שלושה פרים שזרמתם ידועהמהם 

 וחלקם פחות.

 2021אוק' –בעגלות, אוג' 1-3: שיעורי ההתעברות לפרים המצטיינים בהזרעות 3טבלה 

 

 2021אוקטובר –, אוגוסט %1-3 התעברות בהזרעות 

 מחו"ליבוא  מקומיים

 שם פר
מס' 

 הזרעות
 %

 התעברות
 שם פר

מס' 
 הזרעות

 %
 התעברות

 58.7 373 סוואג 64.7 110 רונלדו

 56.3 270 קבריולט 55.9 701  ברנסלי

 53.7 231 ממוינות(–מההזרעות 10%) קוקיקאטר G 116 55.2שבב 

 53.3 180 ממוינות(–מההזרעות 19%) גריף G 544 54.4טורינו 

    G 104 52.9אפצ'י 

 

 21 'אוק-', אוגמקומיים פרים, 1-3הזרעות  ,מהממוצע של % התעברותסטייה  -עגלות : 3איור 

 , כל המשקים)ממוין לפי כמות הזרעות לפר, מהגדול לקטן(                       



לירידה של שיעוריי ההתעברות  )לצד גורם הפרים( הגיגים אישיים לגבי הסיבות הנוספות

 בעגלות

 רידה בשיעורי מראות על יהעקומות שאנו חווים בשנים האחרונות,  – אקלים וצפיפות

ההתעברות מביצועי החורף, בואכה לקיץ, עד ספטמבר. מרבית הסככות שאנו רואים 

שרובן עדיין לא סככות בעגלות ה ,פרות. לעומתןל כיום ברפתות, מאווררות ומצוננות

? הטמפרטורה לבוא בעתידאו  ,היוםגם לנכון זה האם , . זה היה נכון בעברבתנאים אלו

אינם כבעבר. דיווחי המזריעים החשים בידיהם את בלילות, האורך של עומסי החום, 

מצביעים על השפעת ראשוניים מחקרים  הרחמים, טוענים לשינויים בעונות החמות.

ת וההמלטה העוקבת. העגלות הנולדות מהמלטות אלו, יכולו ןההיריוהטמפרטורה על 

 ,.Britt j. et al., JDS, 2018; Weller J., et al) יותר ול משיעורי התעברות נמוכיםלסב

Genet Sel Evol, 2021.)  

הצפיפות המשתנה בסככת העגלות, לצד גידול של מספר גדול של רפתות )אחרות 

נסגרות, ניוד מכסות, גידול בכלל אוכלוסיית העדר(, גורם לצפיפות לא טובה. גורם גם 

 ומוגניות בגידול העגלות. לחוסר ה

שאלה שנזרקת לאורך כל השנים: מדוע האזור הדרומי של ישראל )משקי הדרום, 

שלהם נמוכים יותר מביצועי ההתעברות  הממוצעים יח"מ, ערבה(, ביצועי ההתעברות

באזור הצפוני? גנטיקה דומה, מיכלי מזריע ופרים דומים, אותה מעבדה הממוצעים 

תכן שטמפרטורות גבוהות י...אז למה? הימייצרת את כלל הזרמה, מזריעים דומים...

 ? הקשר בין ייצור גבוה לעומסי חום?יותר ועומסי חום ארוכים יותר

 כיוון שהאירוע הוא ארצי, אני ממליץ לכולנו לבחון את הנעשה בתחומי  – הזנה

האחריות שלהם. בכל ביקור שאנו מבצעים, אנו שואלים גם לגבי ההזנה. התשובות הן 

כלי פשטני . "לא היה שום שינוי" -ששונות ומגוונות, למרות שהתשובה הרגילה היא 

אולם אין זה מספק.  , השימוש פחות.יכולים לעזור. הכלי קיים בדיקות משקל וגובהשל 

ממשק האבוס, דייקנות בפריטים, איכות המזון )העולה גם כסף(, משפיעים כולם  על 

העגלות אינן , או שיירי הורמונים במזון הניתן? םהייתכן שרעלנים למיניההביצועים. 

יי שלעיתים קרובות מקבלות שיירים וכל מינ ,יכולות להיות ה"חצר האחורית" של הרפת

 מזונות זולים.

 בעבר היו מחלקות מפוארות של מחקר בפוריות והזנה. כשמתבוננים  – מחקר

במוסדות האקדמיה שלנו, מחלקות אלו הצטמצמו, עד כדי חוקרים בודדים. אנו עובדים 

בשיתוף פעולה הדוק עם האקדמיה ומנסים לשפר ולהשתפר "דרכם" בנושאי הזרע. 

חייבים לשלב מחקרים משולבים בין מספר  ,הכוללת אולם אין זה מספיק. תחומיי החיה

 חוקרים וביחד לנסות ולמצוא את הפתרונות לבעיות הצצות בשטח.

שבר נותנות את הסיבה/ות העיקרית/ות לאלו רק נקודות מעטות )יש עוד(, אולם עדיין לא 

, לא מצליחות להגיע לשיעורי הנוכחי בעגלות, שגם בחורף 2019הגדול שנוצר מסתיו 

 . 2019טרם שנת כפי שהיו  ,התעברותה

את אנשי המקצוע למפגשים נוספים כדי להעמיק ולנסות לשפר את המצב  כנסאנו ננסה ל

 הקיים.

 

תמונה מעודדת ויפה נראית בשיעורי ההתעברות של הפרות.  – פרות )מבכירות + בוגרות(

. 2019-ו 2020היו נמוכים בהשוואה לחורפים של שנים  2021שיעוריי ההתעברות של חורף 

, החלו ביצועי הפוריות בפרות להשתפר, בהשוואה לשנתיים האחרונות. 2021אולם מיולי 

יותר מאשר ביצועי השנתיים שקדמו  היו טובים 2021בחודשי הקיץ עד אוקטובר, ביצועי שנת 

 היה "טוב" בשיעוריי ההתעברות של הפרות. 2021להן. אפשר כבר לסכם שקיץ 



, נבחנים 2021דצמבר -מעניין, כל הפרים המומלצים לעגלות, בלוח הפרים של אוגוסט 

. למעשה, שליש מכלל ההזרעות בפרות היו מפרים אלו. נראה הזריעו גם בפרותוצעירים, 

 + קיץ "קל" יחסית, בפרותבעזרת מערכות הצינון ל הרפתנים בעומסי החום הקייצים שטיפו

 יותר לעומת השנתיים האחרונות.  נתן את אותותיו בשיעורי התעברות מוצלחים

האם זה גורם היכול להשפיע גם על שיפור התוצאות בעגלות? ישראל פלמנבאום כתב על זאת 

 ים הכלכליים של הסוגיה.מספר מאמרים, וראוי שנבחן זאת בהיבט

, ומכאן שהגורם הזכרי מושפע 9%-אחוז השימוש בפרי חו"ל הוא נמוך, ומגיע לסדר גודל של כ

בעיקרו מהפרים המקומיים. גם הפעם ישנו פיזור של הפרים, שחלקם גבוה מהממוצע וחלקם 

 נמוך. 

ן בסוף פברואר, ( נבח 22אפריל -21הלוח הנוכחי )דצמבר הפוריות הראשונות של את תוצאות 

ופרים ששיעורי הבלתי חוזרות שלהם יהיה נמוך מאוד, נוציא אותם משימוש לחודשיים 

 הנותרים.

 , של כלל הפרים, 1-3סטייה מהממוצע של % התעברות הזרעות  - פרות :5איור 

  )ממוין לפי כמות הזרעות לפר, מהגדול לקטן(, כל המשקים  21אוקטובר -אוגוסט         

 לסיום,

יש האומרים שבחורף לא רצוי לכתוב על פוריות כי המדדים טובים וחבל להעיר את "הדוב 

 משנתו".

לנסות להפוך את שיעורי ההתעברות לטובים יותר גם בחורף וגם בקיץ, וסקירה זו ומשיך נ ואנ

 רק מנסה לתת נתונים נוספים למחשבה.

לנו למצוא את הגורמים שישפרו כפי שנכתב, אנו נכנס את וועדת הפוריות שתנסה לעזור לכו

 את המצב שבו אנו נמצאים. 

  יואל בברכת שבת שלום ושבוע טוב,


