
שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ומועצת החלב מתכבדים 
להזמינכם לקורס ארצי, ייחודי ומקיף, שיעסוק בהיבטים שונים של 
שיפור ממשק החליבה, איכות החלב ובריאות העטין ברפת החלב.

הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים להעשיר את הידע
ולרכוש מיומנויות בחדשות בתחום.

מועדי הקורס:

הקורס יכלול חמישה מפגשים בימי שני, במהלך חודש ספטמבר ואוקטובר

מקום הקורס: אולם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז הרכז, רחוב שמעוני דוד 35, חדרה

עלות השתתפות: 

לנרשמים עד לתאריך 22/08/2017 עלות הקורס למשתתף היא 750 ₪

החל מתאריך 23/08/17 דמי ההשתפות בקורס סגין רישום מאוחר: 850 ₪

יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד ממועצת החלב, אשר תשתתף במחצית מסכום התשלום. 
לאחר ביצוע התשלום המלא למשרד החקלאות ובתום הקורס, יש לפנות לדפנה עצמון 

ממועצת החלב לקבלת החזר. 03-5392703

נושאי הקורס:

אנטומיה ופיזיולוגיה של העטין  ●

מערכת ההחיסון בעטין וההשפעה על איכות החלב 	●

מבנה המכון וציוד החליבה   ●

שדרוגים והתאמת המכון לייעודו  ●

מיקרוביולוגיה וחלב במעבדה דלקת עטין – סיווג   ●

ואיבחון

הצתה מאוחרת! מחלות זואונותיות בחלב והסיכון   ●

לבריאות הציבור

ניהול סיכונים לצמצום דלקות עטין  ●

מניעת ארועי "חלב חריג" ופסילת חלב  ●

סיכון מחושב בטיפול באנטיביוטיקה, הכנת   ●

פרוטוקולי טיפול: מקרים ותגובות לפי קליניקה 

והיסטוריה

השפעת בריאות העטין על פוריות  ●

ניהול נכון- בדיקות תקינות המכון 	●

טכנולוגיה וחידושים במכון החליבה  ●

ממשק חליבה ושגרת חליבה היגיינית  ●

כיצד מייצרים חלב איכותי?  ●

יחסי גומלין בין המגדל לרופא המטפל ועוד...  ●

למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה: הרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום 

לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למרכזי הקורס:

מרכזים מקצועיים: ד"ר טל שקולניק שה"מ: 050-4448525

מרכזת ארגונית: מיכל אברהם, שה"מ 050-6241081

קורס ארצי
ממשק חליבה, בריאות העטין 

ואיכות החלב

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע )שה“מ(

האגף לבע“ח, תחום בקר

המועצה לענף החלב בישראל
)ייצור ושיווק( חל”צ
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