משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף בעלי חיים ,תחום בקר

המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק)  -חל"צ

קורס ארצי

ניהול מכון חליבה ,איכות החלב ובריאות העטין
אזור הדרום
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 חדשות בתחום.
מועדי הקורס
הקורס יכלול שישה מפגשים בימי רביעי ,בתאריכים,14/11/18 ,7/11/18 ,31/10/18 ,24/10/18 :
 - 21/11/18סיור (במכוניות פרטיות) ו ;28/11/18 -בין השעות.16:00-09:00 :
המפגש החמישי בתאריך  21/11/18יוקדש לסיור מקצועי ביקור במכוני חליבה באזור.
מקום הקורס :אולם ההרצאות במשרד החקלאות  -מחוז הנגב ,חוות הניסיונות גילת

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  14/10/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 900
החל מתאריך  15/10/18דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,000 :
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 ,טל',03-5392703 :
לקבלת ההחזר.
המחיר כולל ארוחות וכיבוד קל בכל מפגש (גם בסיור המקצועי).

נושאי הקורס*
 אנטומיה ופיזיולוגיה של העטין
 מערכת החיסון בעטין והשפעתה על איכות








החלב
מבנה המכון וציוד החליבה
שדרוגים והתאמת המכון לייעודו
מיקרוביולוגיה וחלב במעבדה
דלקת עטין – סיווג ואבחון
מדליק! הגורמים לדלקת עטין
הצתה מאוחרת! מחלות זואונותיות בחלב
והסיכון לבריאות הציבור
ניהול סיכונים לצמצום דלקות
עטין

* ייתכנו שינויים בתכנית.











מניעת אירועי "חלב חריג" ופסילת חלב
סיכון מחושב בטיפול באנטיביוטיקה
הכנת פרוטוקולי טיפול :מקרים ותגובות
לפי קליניקה והיסטוריה
השפעת בריאות העטין על הפוריות
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...

תכנית מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום הפתיחה.
למשתתפי הקורס ,שיעמדו בדרישות (השתתפות ב 5-ימי לימוד לפחות) תוענק תעודת השתתפות
בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה
הרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המופיעות להלן ומשלוח הספח
המצורף לפקס.03-9485881 :
דרכי התשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים  -אסתי אדוניה ,טל'.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף,
טל'.03-9485330 :
חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי תאריך משלוח ההמחאה בדואר הרשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי תאריך קבלת ההתחייבות במשרדנו.

שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אישור לרישום.
נוהל ביטולים:
ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס יחויב הנרשם ב 10% -דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.

לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזי הקורס:
טל' נייד050-4448525 :
מרכזים מקצועיים :ד"ר טל שקולניק ,שה"מ;
טל' נייד050-6243986 :
יואב שעני ,שה"מ;
ד"ר שמוליק פרידמן ,מאל"ה; טל' נייד050-2851371 :
טל' נייד050-5524476 :
ד"ר עדין שווימר ,מאל"ה;
טל' נייד050-6241081 :
מרכזת ארגונית :מיכל אברהם ,שה"מ;
............................................................ספח הרשמה.......................................................
לכבוד :המחלקה לכספים שה"מ,
ת"ד  ,28בית-דגן  ;5025001 ,פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס בנושא ניהול מכון חליבה ,איכות החלב ובריאות בעטין
את התשלום בסך ( ₪1,000/900הקף) ביצעתי כלהלן (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  -אסתי אדוניה.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר ,בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'.03-9485330 :

שם _____________________________ :פקס____________________________ :
טלפון ___________________________ :טלפון נייד________________________ :
כתובת _______________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _____________________________ :חתימה___________________________ :

