יום שני  24פברואר 2014

חברים שלום רב,

לצערנו בתאריך  10.2.2014נפרדנו מחבר יקר מאוד בני אופנהיימר ז"ל.
חברנו אריה באר שייבדל לחיים ארוכים ספד לבני בשם התאחדות מגדלי הצאן ובשם שאר
ההולכים אחר הצאן.

איש היה בישראל ואיננו עוד.
על משמרתו הוא נשאר עד יומו האחרון ושם נפל – זקוף וישר כתורן ,חיל במילוי תפקידו.
איש של מצפון וערכים שהיום כבר כמעט אינם בנמצא במחוזותינו.
מורה דרך וכיוון ,מצפן שקולו הצלול והשקול נשמע ברמה ושום פקיד או שר ,גם לא בן
עיר או בן כפר יכלו להתעלם ממנו.
הדיר של עין חרוד ,שהיה לשם דבר בארץ ובחו"ל ,לא היה ענף כלכלי גרידא ,עסק
שצריך להציג מאזנים חיוביים ותו לא .הדיר עבורך בני היה דרך חיים אותה בחרת
ועשית במקצועיות ללא פשרות ,באהבה ,באמונה ובמסירות אין קץ כל חייך.
הדיר של עין חרוד תחת ניהולך הוא שמורת טבע בעולם דיגיטלי ,תזזיתי ומשתנה בקצב
מהיר כל כך.
אהבנו אותך בני ,כיבדנו אותך ,הערכנו אותך .אין מגדל צאן בארץ ,רועה או גוזז שאינו
קשור בך בדרך זו אחרת .תחסר לנו מאוד .אישיותך ,קולך ודעותיך יישארו חקוקים כמו
באבן בליבם של אלו שהכירו והוקירו את האדם שבך – הייחודי והמיוחד כל כך.
מחבקים ומנחמים את זיוה רעייתך ואת כל משפחתך הכואבת.

נוח בשלום על משכבך בני.

נושאים שוטפים
 .1פורום צאן בשירותים הווטרינריים התקיים ב 15 -לינואר  2014בהשתתפות מנהל
השירותים הווטרינריים ובעלי תפקידים נוספים ,כמו כן הוזמנו גם נציגי
המגדלים ,שה"מ ,רופאי צאן ועוד .בפורום נדונו בעיות הקשורות בנושאים של
מחלות ,תרופות ,חיסונים ,העברת בע"ח ועוד.
בפגישה דווח גם על אירועים שוטפים  -התפרצות מחלת הפו"ט ומצב הטיפול
במחלת הברוצלוזיס .נמסר גם שיש בעיה כרגע עם חיסון דבר הצאן.
הוצגה בפני הפורום אפשרות לסימון מתקדם יותר של הצאן בעזרת זיהוי
אלקטרוני.
נמסר גם על אכיפת מהימנותם של אישורי ההעברה באמצעות בדיקת הגעת
בעלי החיים )הצאן( אל בית המטבחיים איליו יועדו על פי האישורים.
 .2וועדת תקנון איכות חלב צאן התכנסה לדיון דחוף בסוגיית ספירות התאים
הסומטיים בחלב עזים בסוף התחלובה .לאחר דיון לא קל הוחלט להחריג את
שולי העונה לשנה זו בלבד.
לגבי השנים הבאות יוחלט בוועדה לאחר המלצות הועדה המיוחדת לבחינת
הסומטיים.
 .3התקיימה פגישה עם מנהלי ביקורות החלב בהתאחדות מגדלי בקר ונציגי
מועצת החלב בנושא בקורת חלב בצאן.
הוחלט להתחיל באופן מידי בשנת פיילוט למשקים אשר ירצו בכך ,כפוף
להתארגנות מהירה של המעבדה ומחלקת המחשוב בהתאחדות מגדלי הבקר.
 .4אסיפה כללית של ההתאחדות התקיימה ב 6 -לפברואר  2014בקיבוץ איל.
באסיפה אושר תקציב לשנת .2014
כמו כן נתנו שלוש הרצאות:
ע"י יואב יקיר  -בנושא :חוק המספוא במהלך שנת .2014
ע"י חיים ליבוביץ  -בנושא :רווחיות חלב כבשים ,עזים וגידול כבשים לבשר לשנת
.2014
ע"י לירון תמיר – מועצת החלב בנושא :חלב צאן בשנת  2013ותחזית לשנת .2014

אנו מברכים את מגדלי הצאן לבשר שהתקבלו להתאחדות מגדלי הצאן.
כמו כן אנו מברכים את מגדלי העזים החדשים שהצטרפו אלינו להתאחדות מגדלי הצאן.

עמי עמיצור – מנכ"ל
התאחדות מגדלי הצאן בישראל

