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

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

קורס ארצי

ממשק חליבה בעדר הבקר לחלב
 ,81182182-83188182מחוז העמקים
שירות ההדרכה והמקצוע שבמשרד החקלאות ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס
ארצי ,ייחודי ומקיף ,שיעסוק בהיבטים השונים של שיפור ממשק החליבה ברפת החלב.
הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים להעשיר ידע ולרכוש מיומנויות חדשות בתחום.
מועדי הקורס
שישה מפגשים בימי שלישי ,בתאריכים;11.11.11 ,11.11.11 ,4.11.11 ,12.11.11 ,10.11.11 ,13.11.11 :
בין השעות.10:00-00:00 :
במפגש החמישי  -בתאריך  - 11.11.11יתקיים סיור מקצועי.
מקום הקורס :אולם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,מחוז העמקים (ליד מ.א .גלבוע).

עלות ההשתתפות
הקורס מסובסד ברובו ע"י מועצת החלב ,ומחירו למשתתף  ₪ 066בלבד.
הנרשמים עד לתאריך  11/10/11ייהנו מהנחה נוספת ,והמחיר עבורם יהיה  ₪ 556בלבד!
המחיר כולל סיור מקצועי ,ארוחות צהריים ,כיבוד קל וחומר מקצועי כתוב.
בקורס הרצאות מקצועיות ,שיינתנו על ידי מיטב המומחים בתחום.

נושאי הקורס*
 אנטומיה ופיזיולוגיה של העטין
 מערכת החיסון ומנגנוני ההגנה של העטין
 מכון החליבה ומרכיביו ,תחזוקה מונעת





ובדיקות שגרתיות
דלקת עטין  -מהי ומהן הדרכים לצמצומה
סוגים שונים של דלקות ,אבחונן ודרכי
ההתמודדות עמן
מחלות בחלב המועברות מבע"ח לבני האדם
שימוש מושכל באנטיביוטיקה לטיפול
בדלקות עטין









איך להימנע מאירועים של "חלב חריג"
בטיחות ביולוגית (חלב א"ב)
בת שחפת
שגרת חליבה היגיינית
איך מייצרים חלב איכותי
טיפולים במרבץ  -סרט המחשה
ניתוח נתוני משק בבריאות העטין
ועוד...

* ייתכנו שינויים בתכנית.

אופן ההרשמה
יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל הכתובת המצוינת בו.
את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן:
 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר ,סניף  ,00-001חשבון .00111
נא לציין בספח ההפקדה את שם הקורס ,שם מלא ומספר טלפון נייד.
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,טל'( 03-0415330 :יוסי יוסף).
 .3משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.
במהלך  81הימים שלפני פתיחת הקורס  -ייגבו דמי ביטול של  36%מהמחיר;
מיום פתיחת הקורס ואילך  -ייגבו דמי ביטול בסך .866%

לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזי הקורס:
מרכז מקצועי :ד"ר שמוליק פרידמן ,מאל"ה; טל' נייד050-1151321 :
טל' נייד050-0141400 :
הילל מלכה ,שה"מ;
טל' נייד050-0141011 :
מרכזת ארגונית :מיכל אברהם ,שה"מ;

............................................................ספח הרשמה.......................................................
לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,21בית-דגן 56256

ברצוני להירשם לקורס "ממשק חליבה בעדר הבקר לחלב".
את התשלום בסך ( ₪ 066 1 ₪ 556מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :סניף  ,00-001חשבון .00111
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,טל'( 03-0415330 :יוסי יוסף).
 .3משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.

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

