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 נעה - חידושי גרסה 12.11.00

 

 הנחיות להתקנה  .1

 . בלבד  ראשון עד רביעיאנו מבקשים לבצע התקנות בימי  •

 ההתקנה! באמצע   לכבות את המחשב  איןפן בשום אוביצוע ההתקנה ו  לפניאת נעה  לסגוריש  •

, נא  מלאה  משקה מספר  שהוא  הפעלהקוד הקליד בחור "התקנת משק" ול מהלך ההתקנה תדרשו לב •
 להכין אותו זמין.  

יפנו לתמיכת נעה  רופאים וכו'( תזונאים, )מדריכים, יועצים, משתמשים שאינם משק  -התקנת מדריך  •
 . בלבד  ומותר להשתמש בו במחשב אחד אישיקוד ההפעלה למדריך הינו  לצורך קבלת קוד הפעלה.

 

 ים כללי שינויים  .2

 ( BIתבל )מערכת   –  חדשה מרכזית 'העברת נתונים למע •
אשר תכליתה לרכז את נתוני BI (Business Intelligence )בחודשים האחרונים התחלנו בפיתוח מערכת 

בנוסף  נעה מהרפתות ולאפשר הצגה יפה ופשוטה שלהם על כל מכשיר )כולל סמארטפון כמובן(. 
 תתאפשר השוואת נתונים גמישה יותר מזו הקיימת היום בנעה. 

לשם כך נבנה בסיס נתונים ייעודי בהתאחדות, תבל  ו)תוכנת בקרה לרפת(  תבל הפרויקט נקרא 
ובהמשך תכיל נתונים   ינתונים ממקורות נוספים כגון נתוני מזג אויר מהשרות המטאורולוגכוללת 

 חדשים נוספים.  
 

רק מנהל/ת הרפת יוכל לצפות בנתוני הרפת שלו, בהתאם למערכת הרשאות מסודרת תבל במע' 
שאה  . יועצים/מדריכים/תזונאים וכו' יוכלו לצפות בנתונים של רפתות רק לאחר שיקבלו הרשתקום

 ממנהל הרפת.  

אבל כבר בגרסת נעה החדשה יש מודול המאפשר  2020השקה מסודרת של המערכת תהיה במהלך 
העברת הנתונים הרלוונטיים לבסיס הנתונים החדש ולכן מומלץ מאוד לסמן את התיבה המתאימה  

 שתאפשר את העברת הנתונים, כפי שמופיע באיור הבא: 
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שלאחר סימון האפשרות לעבודה עם תבל, יש להיכנס בתפריט הראשי לקובץ<<ייצוא   שימו לב
קבצים<<ייצוא נתונים למע' מרכזית תבל. רק לאחר ביצוע הפעולה החד פעמית הזו, ניתן יהיה לעבוד 

 עם תבל. 

 חלב יומי מתוקן  -  נתון חדש!  –יומן עבודה   •
  ימי חליבה )מרחק מהמלטה(למבכירות בעדר ו לאחוזהוא  מתוקן. התיקוןחלב יומי  גהשדה החדש מצי

 . ובין תקופות באותו עדר ומטרתו לאפשר השוואה קלה ופשוטה של תנובת חלב יומי בין עדרים
יהיה גבוה מהחלב היומי  המתוקןבוה והמרחק מהמלטה גבוה, החלב היומי גכירות בבעדר בו אחוז המ

לב בעדר אם ההרכב שלו היה אופטימאלי המשמעות של הנתון היא מה היתה תנובת הח  בפועל. 
 מבחינת אחוז מבכירות ומרחק מהמלטה? 

 

 

 נקודה עשרונית  –היטל העברה   •
בחלון יציאות ניתן כעת לדווח על סכום היטל העברה של בן בקר עם נקודה עשרונית, כפי שמודגם 

 באיור הבא: 
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 ים )שו"ט( הווטרינרי לשרותים העברת קובץ הפלות  •
לעקוב   לשו"ט. מטרת המהלך לאפשר לשו"טנוספה אפשרות חדשה להעברת קובץ אירועי הפלות 

התריע ברמה ארצית על התפרצות של אירוע הפלות במשק או אזור מסוים. זיהוי מוקדם עשוי למנוע  לו
את התפשטות המחלה ולצמצום הנזק. בשגרה, קובץ ההפלות יעבור יחד עם קובץ האירועים הרגיל 

בנוסף קיימת אפשרות לשלוח את הקובץ ידנית דרך תפריט: קובץ<<שליחת  , פעם בשבוע. לשו"ט
 . שו"טלקובץ 

ולאפשר העברת קובץ אוטומטית בחלון מאפייני משק לסמן את התיבה המתאימה  מומלץ מאוד 
 . לשו"ט
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 דוח חיסונים מפורט   –חדש   •
לבקשת החקלאית הוספנו דו"ח חיסונים מפורט הכולל את פירוט החיסון ומספר האצווה. הדוח החדש  

החיסונים החדשים של   3חשוב לצורך מעקב אחרי חיסון הברוצלה שחזר. לאחרונה נוספו שמות 
ברוצלה לטבלת התרופות. מומלץ לדווח את החיסון המדויק בו השתמשתם, כולל מס' אצווה, על מנת  

 תן יהיה לעקוב אחרי הפרטים במקרה של התפרצות.שני
מגיעים אל הדוח מחלון רשימות אירועים<< חיסונים, יש לסנן את החיסון הרצוי ואז ללחוץ על האייקון 

 המתאים להפקת הדו"ח. 

 הצגת נקבות בפיטום  –רשימת בני בקר  •
האפשרות לבחור נקבות שדות השליפה של הנתונים השתנו, השדה "בפיטום" ירד ובמקומו הוספנו את 

 בפיטום תחת שדה "שלוחה". 

 

 מצב גופני  –רשימות אירועים  •
 נוספו העמודות דרוג קודם, סוג דרוג קודם והפרש מדרוג קודם. 
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 ניהול עדר  .3

 שינוי בחלון טילוף לפי פרמטרים  •
כל קיימות שתי שיטות נפוצות לטילוף בישראל, האחת טילוף תקופתי, לרוב אחת לחצי שנה של 

החולבות כולל העגלות ההרות, השנייה טילוף בעיתו. החלון דרכו מכינים את הטילוף ומדווחים את 
 ביצוע הוא חלון ביצוע טיפולים, גישה מהתפריט ניהול עדר<<אירוע גוף<<ביצוע טיפולים 

 

 
 

 בחלון שנפתח מוסיפים שורה ובוחרים טילוף "לפי פרמטרים" ולוחצים דאבל קליק.
 פרמטרים בו ניתן לבחור בין טילוף תקופתי לטילוף בעיתו.  נפתח חלון ה

 אם נבחר "טילוף תקופתי" יופיע החלון הבא: 
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 אם נבחר "טילוף בעיתו" יופיע החלון הבא: 

 
שימו לב הגדרות שיש להגדיר לגבי פרות ועגלות. בנוסף כפתור "שחזור ברירת מחדל" יחזיר את 

 הערכים שהומלצו ע"י החקלאית.
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 עגלות ב ה ראשונהשינוי המלצות להזרע  –תוכנית ייצור  •
בחלון הפרמטרים של תוכנית הייצור התעדכנו ההמלצות להזרעה ראשונה של עגלות בהתאם  
לעבודה שנעשתה לאחרונה ע"י אפרים עזרא וד"ר גבי עדין והוצגה בכנס  מע"ג האחרון. הם הראו  

חודש, בהתאם לכך עודכנו ההמלצות. יש  22-24מלטה ראשונה בעגלות הוא שהגיל האופטימלי לה
 ק"ג.  350ס"מ ולמשקל של  125לשים לב להערה שמומלץ להזריע עגלות רק לאחר שהגיעו לגובה 
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   הוספת האייקון שפותח את חלון "פרמטרים לביקור רופא" –ביקור רופא   •
לתפריט ניהול עדר<<ביקור האפשרות לפתוח ישירות את חלון הפרמטרים לביקור רופא נוספה גם 

 רופא וגם לחלון הביקור עצמו, כפי שמופיע באיור הבא: 
 

 

 

 הוספת תנאי ל"זימון פרות נקיות בלבד"  –פרמטר לזימון אוטומטי  •
ניתן כעת לסמן את התיבה לזמן פרות נקיות בלבד. אפשרות זו זמינה   15 -ו 14בפרמטרים לזימון מס' 

 נוצרו ע"י המשתמש. שגם בפרמטרים  



 התאחדות מגדלי בקר בישראל 
 פארק התעשייה קיסריה 

 38900מיקוד  3015ת.ד. 
 04-6279700טלפון: 
 04-6273501פקס:  

 

9 
 

 
 

 
 

 יצאו דחק ומוות  –דוח סיכום חודשי   •
 נוספה שורה לדו"ח המציגה את מספר הפרות שיצאו על אופן שחיטת דחק או מוות. 

 
 נוספה שורה   –דוח לגו  •

הוספנו לדוח שורה המציגה את תכנון יציאות של פרות על מנת שסיכום מס' החולבות יהיה מדויק 
 מס' הפרות המתוכננות ליציאה נלקח מתוכנית הייצור. יותר.

 
 

 הדגשת נתוני טיפול –חלון דיווח אבחנה/טיפול/תרופה  –ביקור רופא   •
דיווח תוצאות ביקור, האייקון של נתוני טיפול יקבל סימן כאשר מדווחים לפרה נתוני טיפול מחלון 

 אחר שיציין את העובדה שדווח טיפול 
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 חלב .4

 חלב יומי אחרון  -רשימת בני בקר  •
 , מבקר החליבה. נוספה עמודה לרשימת בני בקר המציגה את החלב היומי האחרון לפרה

 

 
 

 העברת דחיית הזרעה  –בקר חליבה משני  •
 .כולל מס' הימים לדחייה עתה יועבר לבקר משני האירוע של דחיית הזרעה לפרהמ
 

   הוספת אחוז מבכירות – רב שנתי  דוחות סיכום ביקורת חלב •
סיכום ביקורות חלב רב שנתי מאפשר הצגת גרפים של הפרמטרים השונים בביקורת. כעת נוספה 

 המבכירות מחולבות בביקורת.אפשרות המציגה את אחוז 
 

 
 

 אייקון שמציג התראות מבקר חליבה  •
 פרה לא זוהתה במשק מספר חליבות רצופות תוצג הודעה מתאימה למשתמש. כאשר 

 
   לקליטה בנעה מילקמאפיסדר הפרות בביקורת  שליחה אוטומטית של   •

נוספה . כבר בגרסה הקודמת שעושות ביקורת חלב ידנית לרפתות אפימילקנזכיר את סדר הפעולות 
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 לקלוט קובץ מאפי עם סדר הבקבוקים בביקורת.אפשרות 
 יש לפעול לפי השלבים הבאים:  

לוודא שבחלון מאפייני משק בנעה<< מאפייני רפת חלב מסומנת האפשרות "מספור ידני של   .1
 בקבוקים בביקורת". 

 
 לפי האיור הבא: בצע את השלבים חליבה שנדגמה וללאחר כל    Afi Controlיש להיכנס ל .2

 
 

 להכניס את תאריך יום הביקורת ומספר החליבה שדוגמים.  3יש לשים לב בשלב  .3
 
 

חלב<<ביקורת חלב<<ניהול ביקורת חלב, וללחוץ על האייקון  חלון אח"כ יש להיכנס לנעה ל .4
 כפי שמוצג באיור הבא:  "הזנת שקילות החלב"קבלת 
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הבקבוקים לפי סדר הפרות בחליבה שנקלט  לאחר הקליטה החלון אמור להכיל את נתוני  .5
 . מילקמאפי

 
 

 
 

 אירוע העברת פרות לפיטום –  SCRבקר חליבה  •
לא נעביר אירוע ייבוש בעת העברה לפיטום. בנוסף לא יעבור אירוע יציאה בעת   SCRלבקשת אנשי 

 העברה לפיטום אלא רק כאשר הפרה תצא מהעדר.
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 נטע  .5

 בנטע   פרים צעיריםאין יותר  •
, מעתה כל הפרים יותאמו דרך אחוז 0 -ל 10 מאחוז הפרים הצעירים בשידוך האוטומטי של נטע ירד 

 ולא יופיע יותר "פר צעיר". בשידוך מלא האלגוריתם של נטע  

 קרבה בשארות  •
חויבת המציאות לצערנו, בגלל הנטייה  . העלייה הזו מ3.25%עלה ל  רותשל קרבה בשאשידוך לף הס

בהשוואה   ת ההזרעה.של הפרים שבשימוש אגודו העולמית המתמשכת לעלייה בקרבה בשארות
 . שיש  ביותר הסף החדש הוא מהנמוכים   ,למדינות אחרות

 
 הזנה .6

 הוספת האייקון לחישוב סטנדרט איכות חציר וקש   -חלון רשימת המזונות  •
הוספנו את האייקון שפותח את האקסל המסייע לחישוב מחיר מזונות גסים בהתאם לאיכותם, האקסל 

 בי עדין משה"מ.  הוכן בזמנו ע"י ד"ר ג
 

 
 

 קביעת כמות תוספת מזון לעגלה לפי כמות לראש  – RMHבקרית   •
אפשרות זו מתאימה כאשר רוצים לדייק את כמות המזון שמוסיפים לעגלה לפי מספר הראשים  

בקבוצה ולא כמות כללית כפי שהיה עד עכשיו. יש להיכנס לחלון מאפייני משק ולבחור את האפשרות 
 שמופיע האיור הבא: המתאימה כפי 
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 את הכמות לראש יש לקבוע בחלון תוספת מזון לעגלה. 
 
 

 לי ככל .7

 אפשרות להצגה מצומצמת של דוח רווח והפסד  •
במסך הפרמטרים שמוצג לפני פתיחת הדוח נוספה אפשרות לבחור לא להציג שורות שאינן רלוונטיות 
לדוח. במיוחד כאשר מציגים את הדוח על פני תקופה שהיא פחות משנה שלמה, אין כלל חובה להציג 

 שינוי ערך בע"ח, ריבית וכו'.
 

 הבא: חלון  כאשר לוחצים על האפשרות של פתיחת דוח רווח והפסד, יופיע ה
 

 
 אילו סעיפים לא רוצים להציג. ניתן לבחור 
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 בברכה, צוות נעה 

 

 

 


