המועצה לענף החלב בישראל – ייצור ושיווק (חל"צ)
)ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing) (P.B.C

53726
82323026
שבט תשע"ה

שינויים בעבודת מאל"ה 3026
למגדלים שלום רב,
מובאים לידיעתכם השינויים בכח האדם ובתוכנית העבודה של מאל"ה.
להלן פירט השינויים החל מינואר : 3026
א .רלף יצא לגמלאות .אנו מודים לו על עבודתו הנאמנה והמסורה במאל"ה ובמועצה,ונאחל
לו שמחה ובריאות טובה בהמשך הדרך.
ב .איזור העבודה של רלף חולק ל 2המדריכים שנותרו במערכת .משק שהיה בטיפולו של רלף
קיבל הודעה בכתב ובו פרטים ואמצעי קשר למדריך החדש שלו .אתם מוזמנים לפנות
אליו ולהזמינו אליכם לפגישת היכרות.
ג .ד"ר עדין שווימר ירד בהיקף משרתו ל 50% -והוא עומד זמין לייעוץ ,הדרכה ולביצוע
הערכת סיכונים למחלות עטין בימים  -א' ,ג' ,ד' .אנא נצלו זאת בפניה ישירה אליו או
לרחל לתיאום מועד הביקור.
ד .בהתאם לתקנוני איכות חלב בקר2צאן  3026ייאסף חלב ע"י המחלבה רק ממשקים אשר
קבלו אישור לתקינות מכון החליבה וציודו הנלווה .האישור הנו בתוקף לשנה ולכן
הבדיקה חייבת להתבצע לפחות פעם בשנה .באחריותכם לפנות למדריך שלכם לקביעת
מועד לביצוע הבדיקה וכן לשמור על האישור שניתן לכם .יש להציגו על פי דרישה של
מבקרי המשקים של המחלבות.לתשומת לבכם הבדיקות שיבוצעו על ידי מדריכי מאל"ה
הינן ללא תשלום.
ה .ביצוע בדיקות חדשות במיכל חלב ל :פתוגנים עיקרים מדבקים בעטין (סטאפ .אוראוס,
מיקופלסמה בוביס וסטרפ .אגלקטיא) ,בדיקות נוגדנים לבת שחפת ,בדיקות נוגדנים ל-
 BLVובדיקה לנוכחות הוירוס ( BVDנשאיות).
לפרטים נוספים מומלץ לפנות לד"ר מור פריד –מנהלת המעבדה 00-5370077
צוות מאל"ה ימשיך לעשות כל מאמץ כדי לשמר על הרמה המקצועית ורמת השירות כפי שניתנו
עד כה .הנכם מוזמנים לפנות אל צוות השדה והמעבדה ולהיעזר בנו בהדרכה ,בייעוץ ובקבלת
הסברים לתוצאות הבדיקות ששלחתם .אנו מבקשים כי בזמן הגעת נציג מאל"ה למשק יהיה נוכח
במקום הבעלים או נציג מטעמו דובר עברית אשר מכיר את המשק.
המעבדה בקיסריה עובדת ששה ימים בשבוע החל מהשעה  07:00בבוקר ועד 2620
עומדים לרשותכם.

ד"ר שמוליק פרידמן
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